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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) มีกำรจัดทำ “ปฏิทินทบทวนแผนการดาเนินงานและพิจารณาแผนปฏิบัติการจัดประชุมวิชาการ (Action Plan)
เพื่อควบคุมกระบวนย่อยและกระบวนกำรหลัก
2) มีกำรวิเครำะห์วิธีกำรและกระบวนกำรโดยใช้ Turtle Diagram
3) มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรและวิธีกำร เพื่อควบคุมวัดผลสำเร็จของแต่ละกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำรประเมินผลต่ำงๆ
4) มีกำหนดวิธีกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ ออกแบบกระบวนกำร กำหนดตัวชี้วัด ประเมินผล ปรับปรุงของแต่ละ
กระบวนกำรย่อยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
5) นำวัฒนธรรมศิรริ ำชด้ำน R-Responsibility คือ รับผิดชอบ มีประสิทธิภำพ ตรงต่อเวลำ มำเป็นเครื่องมือที่
นำไปสู่ควำมสำเร็จ
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) สำมำรถควบคุมระยะเวลำในกำรประสำนงำนและรวบรวมข้อมูล และเพิ่มเวลำในกำรวิเครำะห์หำสำเหตุของ
ปัญหำอุปสรรค เพื่อหำแนวทำงแก้ไข
2) ทำให้เห็นกระบวนกำรและสำมำรถวำงแผนวิเครำะห์ภำพรวมได้ทั้งหมด
3) สำมำรถทำให้รู้ถึงควำมเสี่ยงและผลกำรประเมิน เพื่อสำมำรถหำแนวทำงแก้ไขได้และไม่ส่งผลให้เกิดปัญหำซ้ำใน
ครั้งต่อไป
4) ผลควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดประชุมวิชำกำร ได้แก่ ตัวชี้วัดผลสำเร็จของกระบวนกำรย่อย
5) เกิดกำรพัฒนำต่อยอดของกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลของกระบวนกำรย่อยและกระบวนกำรหลัก
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กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ จัดให้ผสู้ นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[ ] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[ ] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : Conduct of the Annual Technical Conference
งำนวิชำกำร สำนักงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศิรริ ำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
งำนวิชำกำร เป็นหน่วยงำนสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ มีวสิ ัยทัศน์เป็นหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพสูง
รับผิดชอบสนับสนุนพันธกิจด้ำนวิชำกำรเพื่อควำมเป็นเลิศของคณะ ได้แก่ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
และกำรเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณด้ำนวิชำกำรของคณะ
ขอบเขตกำรให้บริกำรของงำนวิชำกำร ประกอบด้วย
 หน่วยพัฒนำอำจำรย์ (Faculty Development Unit)
 หน่วยสำนักพิมพ์ศิรริ ำช
 หน่วยบริหำรจัดกำรประชุมวิชำกำร (SMART)
 หน่วยธุรกำร
วิสัยทัศน์ : ศูนย์รวบรวมองค์ควำมรู้และสนับสนุนให้เกิดกำรเผยแพร่อย่ำงเป็นระบบ
พันธกิจ : เสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งทำงวิชำกำรและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณด้ำนวิชำกำรของ
คณะแพทยศำสตร์ศิรริ ำชพยำบำล
ค่ำนิยม : Effective supporters are essential elements behind the success of corporation
คำขวัญ : “Ready to go”
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
หน่ ว ยบริ ห ำรจัด งำนประชุ ม วิ ช ำกำร เป็ น หน่ ว ยงำนที่ อยู่ ภ ำยใต้ ง ำนวิ ช ำกำร ส ำนั ก งำนคณบดี คณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล มีภำรกิจในกำรสนับสนุนให้บริกำรจัดประชุมวิชำกำร อมรม เป็นต้น
เนื่องจำกกำรจัดประชุมวิชำกำรประจำปีนั้น ประกอบไปด้วยหลำยกระบวนกำรย่อย (ฝ่ำยต่ำงๆ) ที่ทำให้เกิดกำร
ประชุมวิชำกำรฯขึ้น เช่น ฝ่ำยบริหำรจัดกำร ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยจัดทำหนังสือประกอบกำรประชุม ฝ่ำยหำรำยได้ ฝ่ำย
ด้ำนบัญชี ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ฝ่ำยกิจกรรมภำคประชำชน ฝ่ำยลงทะเบียน เป็นต้น ซึ่ง แต่ละฝ่ำยมีควำมสำคัญและ
หน้ำที่ที่แตกต่ำงกันและที่สำคัญแต่ละฝ่ำยต้องทำงำนเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพื่อให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน หำกไม่มี
กำรวิเครำะห์ และวำงแนวทำงที่ชัดเจนในกระบวนกำรหลัก และกระบวนกำรย่อย ของแต่ละฝ่ำย อำจทำให้กำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดประชุมวิชำกำรฯ ไม่เป็นไปตำมแผนที่กำหนด จึงต้องมีกำรกำหนดตัวชี้วัดของแต่ละฝ่ำยเพื่อ ให้
เป็นไปตำมแผน และกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนกำรหลักเพื่อควบคุมแผนย่อยให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนดด้วยเช่นกัน
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ดังนั้น งำนวิชำกำรจึงได้กำหนดจัดทำ “ปฏิทินทบทวนแผนกำรดำเนินงำนและพิจำรณำแผนปฏิบัติกำรจัด
ประชุมวิชำกำร (Action Plan) เพื่อควบคุมกระบวนย่อยและกระบวนกำรหลัก ส่งผลให้สำมำรถควบคุมระยะเวลำใน
กำรประสำนงำน รวบรวมข้อมูลและดำเนินงำน ให้เพิ่มเวลำในกำรวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำอุปสรรค เพื่อหำแนว
ทำงแก้ไข มำกยิ่งขึ้น ดังตัวอย่ำงภำพ

รูปที1่ ปฎิทินทบทวนกำรดำเนินงำนและปฎิบัตกิ ำร (Action Plan)
กำรวิเครำะห์วิธีกำรและกระบวนกำรโดยใช้ Turtle Diagram เพื่อทำให้เห็นกระบวนกำรตั้งแต่ Input
Process จนถึง Output และสำมำรถวำงแผนวิเครำะห์ภำพรวมได้ทั้งหมด ดังตัวอย่ำงภำพ

รูปที2่ Turtle Diagram Model
มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรและวิธีกำร เพื่อควบคุมวัดผลสำเร็จของแต่ละกระบวนกำรอย่ำงเป็นระบบ โดย
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (bow tie) และผลกำรประเมินต่ำงๆ โดยนำผลประเมินมำแบ่งจำแนกเพื่อหำปัญหำที่พบมำก
ในแต่ละของกระบวนกำรย่อยและนำมำปรับปรุงเพือ่ ไม่ให้เกิดซ้ำในครั้งต่อไป โดยนำปัญหำเข้ำปรึกษำหำรือใน
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร (AAR) และสรุปผลกำรแก้ไขทัง้ หมดในกำรประชุมวำงแผนกำรจัดประชุมวิชำกำรฯ
(BAR) ในครั้งต่อไป เพือ่ ไม่ให้เกิดซ้ำ ดังรูปภำพตัวอย่ำงนี้
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รูปที่ 3 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประเมินผลและแนวทำงแก้ไข
ผลควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดประชุมวิชำกำรฯ ได้แก่ ตัวชี้วัดผลสำเร็จของกระบวนกำร
ย่อย เกิดกำรพัฒนำต่อยอดของกระบวนกำรหลัก ดังนั้นกำรวัดผลสำเร็จของแต่ละกระบวนกำรย่อยมีควำมสำคัญเป็น
อย่ำงยิ่ง ทำให้สำมำรถประเมินผลควำมสำเร็จและนำมำเปรียบเทียบได้ เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป ดังรูปภำพ
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รูปที่ 4 ตำรำงเปรียบเทียบผลสำเร็จของกระบวนกำรย่อย
สรุปกำรดำเนินงำนกำรจัดประชุมวิชำกำรประจำปีประกอบด้วยหลำยกระบวนกำรย่อย (ฝ่ำยต่ำงๆ) ซึ่งแต่ละ
กระบวนกำรย่ อ ยมี ค วำมเชื่ อ มโยงซึ่ ง กั น และกั น หำกไม่ ส ำมำรถด ำเนิน ได้ ตำมที่ ก ำหนดอำจท ำให้ก ระทบกั บ
กระบวนกำรหลักของกำรจัดประชุมวิชำกำรประจำปี ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปแผน จึงต้อ งมีกำรกำหนดตัววัดผลสำเร็จ
ของแต่กระบวนกำรย่อยให้ชัดเจน โดยใช้ Action Plan มำควบคุม อีกทั้งต้องมองภำพรวมและวิเครำะห์ตั้งแต่ Input
Process Output กำรตั้ง KPI ของงำนประชุมวิชำกำรฯ รวมถึงวิธีกำรกำรดำเนินงำน และต้องวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นรวมถึงนำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์หำแนวทำงแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำในกำรจัดประชุมวิชำกำรประจำปีครั้ง
ต่อไป
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