การจัดการความรู้
1.เรืองเล่ าเร้ าความดี "ใช้ การสัมผัสใจแก้ ปัญหา" มีนาคม 2555
เรืองเล่ า เร้ าความดี “ ใช้ การสั มผัสใจแก้ ปัญหา ”

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ขณะทีรับตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (มศว) ซึ งต้อง
ดูแลนิสิตแพทย์ทีมีปัญหา มีนิสิตแพทย์คนหนึงอยูป่ ี 3 นิ สิตแพทย์ท่านนีหนี ออกจากหอพัก เพือนๆ ได้ตาม
กันใหญ่แต่ตามไม่เจอ และเดิมนิสิตแพทย์ท่านนีมีปัญหาด้านจิตเวช มีอาการซึ มเศร้าเกียวกับเรื องคู่รัก ตอน
นันประมาณ 4 ทุ่ม ตัวอาจารย์เองอยูอ่ งครักษ์ แต่เด็กนิสิตแพทย์ท่านนีอยูฝ่ ังประสานมิตร ส่ วนท่านอาจารย์ที
เป็ นรักษาการรองคณบดีนนเป็
ั นผูห้ ญิงกําลังตังครรภ์ ได้โทรศัพท์มาปรึ กษาอาจารย์ อาจารย์ขบั รถกลับจาก
องครักษ์ ตอนนันประมาณ 4 ทุ่มกว่าๆ ขับรถออกมาตามนิสิตแพทย์ ฝนก็ตก อาจารย์ได้ตามทีสถานีตาํ รวจ
มักกะสัน ตํารวนไม่ให้ความร่ วมมือแถมดุเราอีกว่า “ มาบอกอย่างนีแล้วจะช่วยอย่างไร ? ตามไม่ได้หรอก
คนตังเยอะตังแยะ ” อาจารย์ไม่รู้จะทํายังไงแต่มีตาํ รวจคนหนึงสงสารจึงเรี ยกไปคุยว่า “ จะไปออก จส. 100
ไหม? ” ตํารวจจึงประสานงานกับ จส. 100 อาจารย์ไม่เคยประกาศวิทยุเรื องประกาศตามคนด้วยความทีเรา
รับผิดชอบนิสิตแพทย์อยูจ่ ึงประกาศให้ จส. 100 ตามนิสิตแพทย์คนนี พอประกาศ จส. 100 เสร็ จ ทีนีก็ตี 1
แล้ว ไม่มีเสี ยงตอบรับใดๆ กลับมาทังสิ น ยังไม่ได้
อาจารย์เลยกลับมาคิดดูวา่ จะทําอย่างไรดี คิดได้วา่ เด็กๆ สมัยนีชอบเล่น Facebook ชอบเล่นเกมส์
ออนไลน์ แล้วใช้นามแฝงเป็ นตัวละครทีตนเองเล่น เลยไปขอร้องให้ร้านเกมส์เปิ ดร้าน (ร้านเกมส์ตรงหอพัก
หลังประสานมิตร) ขอร้องเจ้าของร้านว่า “ อย่าเพิงปิ ดร้านได้ไหมขอเช่าเวลาต่อเดียว ผมจะจ่ายค่าเวลาให้ ”
แล้วไปตามเพือนๆ ของนิสิตแพทย์ผนู ้ นมาเปิ
ั
ดเกมส์ออนไลน์ ปรากฏว่าพอเข้าไปในเกมส์ออนไลน์ก็พบว่า
เพือนหนีไปอยูท่ ีหอพักหลังรามคําแหง เค้ากําลังเล่นเกมส์ ออนไลน์พอดีโดยใช้นามแฝง แต่วา่ เพือนทีเข้าเล่น
ด้วยกันจําได้วา่ เป็ นนามแฝงของเค้า เลยทราบว่าเพือนคนนีปลอดภัยดีอยูท่ ีหอพักแถวรามคําแหง เลยออก
อุบายถามว่า “ พรุ่ งนีจะมาเรี ยนหนังสื อไหม? ” (ให้เพือนเค้าพิมพ์คาํ ถามไป) เขาก็ตอบว่า “ ไม่มาเรี ยน ยัง
รู ้สึกไม่สบายใจทีจะมาเรี ยนหนังสื อตอนนี ” แล้วถามว่า “ จะกลับมาพักทีหอไหมคืนนี ?” เขาบอกว่า “ ไม่
กลับจะกลับเช้าเลย ” เมือได้ฟังเช่นนีก็รู้สึกว่า นิสิตแพทย์เราปลอดภัยระดับหนึง จึงเปิ ดโรงแรมแถวนัน
นอนเฝ้ าอยูจ่ นเช้า ยังไม่ได้กลับองครักษ์ พอนิสิตแพทย์กลับมาได้มีโอกาสคุยกับเขาแต่ไม่ได้ต่อว่า ไม่ได้ดุ
ด่าอะไร เพราะทราบว่าเขาเป็ น case จิตเวชอยูแ่ ล้ว กําลังจะนัดให้เค้าไปพบจิตแพทย์พอดี เช้าวันนันเลยได้
โอกาสพานิสิตแพทย์ผนู ้ นเป็
ั นไปพบจิตแพทย์ สรุ ปการทีเราเป็ นอาจารย์ตอ้ งเข้าใจเด็กด้วยว่า เด็กเป็ น
อย่างไร? แล้วต้องเข้าใจวัยรุ่ นปั จจุบนั ด้วยว่า วัยรุ่ นปั จจุบนั เล่นอะไรกันบ้าง? กิจกรรมยามว่างทําอะไร? ถ้า
เราไม่ทราบเลย ไม่นึกถึงเกมออนไลน์ในคืนนันคงไม่สามารถตามนิสิตแพทย์เจอ กลไกทางสังคม เช่น การ
แจ้งตํารวจก็ไม่ได้ผล แจ้ง จส.100 ก็เงียบสุ ดท้ายอาจารย์ได้เกมส์ออนไลน์ทีนิสิตแพทย์เล่นกัน ทีผูใ้ หญ่วา่
กันว่าเสี ยเวลา บางครังก็เป็ นประโยชน์กบั อาจารย์เหมือนกัน อาจารย์สามารถตามนิสิตแพทย์เจอเพราะเกมส์
ออนไลน์ นิสิตแพทย์คนนันรักษากว่าจะหาย ได้เคยกินยาฆ่าตัวตายแล้วพาไปล้างท้องหลายรอบ

สรุ ป
เป็ นอาจารย์ตอ้ งดูแลนิสิตแพทย์ในความรับผิดชอบให้ดี บางทีนิสิตแพทย์เองต้องเห็นใจ
อาจารย์บา้ ง บางครังอาจารย์ก็มีภาระงานต่างๆ มากมาย แต่อย่างไรก็ตาม อาจารย์ตอ้ งดูแลนิสิตแพทย์อย่างดี
จึงไม่ควรสร้างปั ญหาให้แก่กนั และกัน จะต้องช่วยเหลือกัน ร่ วมมือกันแก้ปัญหา
“ พวกเธอทังหลาย การเล่นนันเป็ นของดี
การเรี ยนนันก็เป็ นของดีและสําคัญ
แต่การทีจะให้ดีกว่านัน คือ คนทีเรี ยนก็ดี และเล่นก็ดีดว้ ย ”

2. เรืองตํารากุมารฯ อีกก้าวแห่ งความสํ าเร็จ 3,10 มกรคม 2556
Name of Event:

KM เรื่อง ตํารากุมารฯ อีกกาวแหงความสําเร็จ

Date of Event:

17 ธันวาคม 2555

One or two sentences
giving the background /
scope to the experience:

-ตามทีภาควิชาฯไดจัดทําตํารากุมารฯ ขึ้นเปนครั้งแรก ดวยความรวมมือของ
คณาจารยในภาคทุกทานและเจาหนาที่ทุกคน ตีพิมพไปเมื่อ *** 2555
- โครงการ KM “ ตํารากุมารฯ” อีกกาวหนึ่งแหงความสําเร็จ เปนโครงการที่จัดทํา
ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ประเด็นปญหาและการแกปญหาในการจัดทํา
ตํารากุมารเวชศาสตร โดยรับฟงความคิดเห็นหรือคําแนะนําของเพื่อนรวมงาน
รศ.นพ.ไพโรจน จงบัญญัติเจริญ
ที่ปรึกษาโครงการ
พญ.ศรัยอร
ธงอินเนตร
ประธานโครงการ
พญ.กรรณิการ วงศภาวิทย
กรรมการ
รศ.พญ.ทวิมา
ศิริรัศมี
กรรมการ
พญ.อัจฉราพร เมฆศิขริน
กรรมการและเลขานุการ
นางไพเราะ
บุตรลพ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นางณฐพร
เทศมหา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มศว.

Key Player - individual(s)
who called the AAR:

Team Owner of the
Learning:
Key Players/AAR
Participants
AAR Facilitator:

คณาจารยภาควิชากุมารฯทุกทาน และเลขานุการ

Key Words: (maximum of
10 that would enable
future users to re-find this
learning)
Key Dates: (the years that

-การทําตํารา
-ตํารากุมารเวชศาสตร

พญ.ศรัยอร

2555

ธงอินเนตร

the learning was acquired)
ทบทวนเปาหมายในการจัดทําตํารากุมารฯ
(What was supposed to happen in the
activity we are reviewing?)

-Update ขอมูล
-ทําตําราที่เปนทางการ
-เพื่อเปนการเผยแพรผลงานวิชาการ
-ใชประโยชนในทางวิชาการ
-เพื่อหารายไดเขาโครงการตําราวิชาการภาคกุมาร

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการตํารากุมารฯ
(What actually happened?)

-การดําเนินลาชากวาที่กําหนด จากผูนิพนธสงตนฉบับชา
-ขาดแคลนเงินทุนในการจัดพิมพ แกไขโดยการยืมเงินคณะฯและ
สามารถใชคืนไดเร็วกวากําหนด
-ไมทราบวาตองมีผูทรงคุณวุฒิประเมิน
-มีความยากลําบากในการเขาถึง E- journal เพื่อเปน update
ความรูทางวิชาการ รวมทั้งเปนเอกสารอางอิง
-แตละบทเขียนไมตาม format เนื่องจากเนื้อหาแตละหนวยมีความ
หลากหลาย
-ไดรับความชวยเหลือเปนอยางดีจากสํานักพิมพ
-ขาดประสบการณในการตั้งราคาในการจําหนาย
-รูปแบบปกขาดความนาสนใจ

ทําไมจึงเกิดปญหาในการจัดทําตํารากุมารฯ
(Why was there a difference?)

ปจจัยลบที่ทําใหโครงการประสบปญหา(Negative factor)
-น้ําทวมใหญ
-ไมมีงบประมาณในการจัดพิมพ
-อาจารยบางสวนขาดประสบการณในการเขียนตํารา
-ขาดแรงจูงใจในการนิพนธ เนื่องจากมีผลตอบแทนใหผูนิพนธนอย
-ภาควิชาไมมีประสบการณในการจัดทําตํารา; การประเมินจํานวนใน
การจัดพิมพที่เหมาะสม
-มีคําผิดมาก
-การเขารูปเลมไมแข็งแรง หลุดงาย
ปจจัยเสริมที่ทําใหประสบความสําเร็จ (Positive factor)
-มี social network ชวยในการประชาสัมพันธ
-เนื้อหาอางอิงตามหลักสูตร ทําใหนิสิตแพทยนําไปใชไดจริง
-โรงพิมพชวยในการเก็บและจัดสงหนังสือไปตามราน/ศูนยหนังสือ

บทเรียนจากการตํารากุมารฯเลมแรกของภาควิชา -การไมมีเงินทุนทําใหเกิดความยุงยากใหการทําตํารา
(What have we learned from this?)
-ประสบการณในการเขียนของผูเขียน ทําใหบทความอานงาย และมี
ขอผิดพลาดนอย
-มีคําผิดมาก ทําใหขาดความนาเชื่อถือ
-บทเรียนในแงดีที่ไดจากการทําตํารา
-มีงบประมาณในการจัดพิมพ
-มีประสบการณในการเขียนตําราเพิ่มขึ้น
-มีประสบการณในการจัดจําหนาย
ในการจัดทําตําราครั้งตอๆไป เราจะปรับปรุงดังนี้
(What will we do about it?)

-ผูนิพนธควรมีผลงานวิชาการของตัวเองในบทนั้นๆ
-ผูนิพนธควรตรวจแก คําผิดอยางละเอียด
-ควรใช programme endnote ในการเขียนเอกสารอางอิง
-ใหอาจารยที่มีประสบการณในการเขียน ตํารา มีสวนชวยหรือ
ตรวจสอบแต อาจารยบางสวนที่ขาดประสบการณในการเขียน

3.เรือง โครงการแลกเปลียนเรียนรู้ มุ่งสู่ การประชุมวิชาการทารกแรกเกิด 16 มกราคม 2556

รายงานการประชุมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้-มุ่งสู่ การจัดประชุมวิชาการทารกแรกเกิด
ครังที 1/2556วันพุธที6 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้ องประชุม 5A โรงพยาบาลศูนย์ การแพทย์ สมเด็จพระเทพ ฯ
เริมประชุมเวลา 12.00น.

ที

วาระที 1: เรืองแจ้ งเพือทราบ
โครงการแลกเปลียนเรียนรู้-มุ่งสู่ การจัดประชุมวิชาการทารกแรกเกิดเริ มมาจากการพบปั ญหาและอุปสรรคของการ
ดําเนินงานให้แต่ละฝ่ ายวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข จากนันนํามารวบรวมและวิเคราะห์เพือวางเป็ น
แนวทางการจัดประชุมวิชาการครังถัดๆไป (ตามเอกสารแนบ 1.)
วาระที 2:รับรองรายงานการประชุม
ไมมี
วาระที 3: เรืองสืบเนือง
ไม่มี(แบบสอบถามโครงการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ฯ ทีกรรมการทุกฝ่ าย ได้ส่งข้อมูลมา เอกสารแนบ 2. )
วาระที 4: เรืองเพือพิจารณา
1.
ประธานโครงการนําเสนอ แผนภูมิแนวทางการจัดประชุมทารกแรกเกิด ทีได้จากการสรุ ป
แบบสอบถามฯ
โดยให้ผรู ้ ่ วมประชุมแสดงความคิดเห็น เพือปรับปรุ งและก้ไข
1.1. ฝ่ าย IT : เสนอความคิดเห็นเพิมเติมดังนี
- ให้มีการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ น Website หรื อ Social network อืนๆ เช่น Facebook คณะ
แพทยศาสตร์ หรื อ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ โดยจะเป็ นผูด้ าํ เนินการให้ และหากต้องการ
เสนอในระดับมหาวิทยาลัยจะประสานงานกับฝ่ ายผลิตสื อและประชาสัมพันธ์
- สอบถามในเรื องการประชาสัมพันธ์กรณี ทีมีบริ การ Wifi ซึง อาจารย์จนั ทนาเสนอให้ ทําแผ่นป้ าย
สัญลักษณ์ Wifi ทีชัดเจน แล้วติดแสดงในบริ เวณงานประชุม เพือให้ผทู ้ ีต้องการใช้มาติดต่อขอ
Password ได้สะดวก
1.2. ฝ่ ายลงทะเบียน : เสนอความคิดเห็นเพิมเติมดังนี
- เกิดปั ญหาใบประกาศนียบัตรทีระบุชือผูเ้ ข้าประชุมไม่ตรงกับรายชือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจริ ง ทําให้ตอ้ ง
ออกใบใหม่และมีใบประกาศฯเหลือทิงปริ มาณมาก จึงเสนอให้จดั ทําใบประกาศทีไม่ตอ้ งระบุชือ
(ให้เขียนด้วยลายมือในภายหลัง) กรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมประชุมไม่ได้ตอบยืนยันการเข้าร่ วมประชุมที
แน่นอน
- มีปัญหาการดําเนินการในวันงานประชุม เนืองจากไม่ได้แจ้งขันตอนการลงทะเบียนให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ ง ทีประชุมเสนอให้ แต่ละฝ่ ายควรมีการประชุมกลุ่มย่อยเพือวางแผนการดําเนินการ
และรับทราบข้อมูลจากทีประชุมใหญ่ดว้ ย โดยมีการประสานงานภายในกลุ่มและนอกฝ่ ายอย่าง

หน่ วยงานทีแจ้ ง
ประธานโครงการ

มติทประชุ
ี
ม

2.

3.

4.
5.

ชัดเจน และมีประสิ ทธิภาพ
- อาจารย์กรรณิ การ์เสนอให้จดั เอกสารการประชุมโดยรวมทังใบประกาศนียบัตรทีไม่ระบุชือลงใน
กระเป๋ าหรื อแฟ้ มประชุมเลยเพือลดขันตอนการดําเนินงาน
1.3. ฝ่ ายพิธีกร/พิธีการ : เสนอความคิดเห็นเพิมเติมดังนี
- เพือให้การดําเนินงานมีประสิ ทธิภาพสูงสุด กรรมการแต่ละฝ่ ายมีมติให้ ฝ่ ายพิธีการนําเสนอรู ปแบบ
การจัดงาน โดยละเอียดแก่ประธานในพิธีทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพือชีแจงและมี
เวลาในการปรับเปลียนตามความเหมาะสม
- เสนอให้พิธีกร แจ้งข้อมูลต่างๆ เช่น รายละเอียดการประชุม การนําคูปองไปแลกอาหารการรับ
เอกสารเพิมเติม หรื ออืนๆ ให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมอย่างชัดเจนและครอบคลุมทุกห้องประชุม
1.4. .....ฝ่ ายอาคารสถานที........เสนอให้เพิมเติมหน่วยงานอืนๆ นอกเหนือจาก ฝ่ ายพิธีกร/พิธีการ ฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายผลิตสือและประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายลงทะเบียนเพราะจําเป็ นต้องได้รับการ
ประสานงานจาก ฝ่ ายจัดเลียง ฝ่ ายต้อนรับ ฝ่ ายยานพาหนะ ด้วย
ประธานโครงการ ดําเนินการสรุ ปโครงการและปรับแผนภูมิตามมติทีประชุม เพือให้เกิด องค์ความรู ้
ใหม่คือ แนวทางการจัดประชุมวิชาการทีได้จดั ทําเป็ น “แผนภูมิการดําเนินการประชุมวิชาการ” ซึงเป็ นสิ ง
ทีได้จากประสบการณ์จริ งของทุกฝ่ ายทีร่ วมมือร่ วมใจในการดําเนินการจัดประชุม มหกรรมวิชาการทารก
แรกเกิด: Safe quality- Safe life : Best Practice in Neonatal transport เมือวันที 16 พฤศจิกายน 2555
หลังจากปรับปรุ งข้อมูลและแผนภูมิแล้วจะส่งให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศเพือนําเผยแพร่ เพือ
ประโยชน์ในการเป็ นแนวทางการจัดประชุมวิชาการให้แก่องค์กรต่อไป เนืองจาก ทางศูนย์การแพทย์จะ
ได้มีการจัดการประชุมมหกรรมวิชาการด้านระบบประสาท อีกในปี 2556
คัดเลือกผูร้ ับรางวัลนําเสนอปั ญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดีเด่น และมอบรางวัล
ประโยชน์ทีได้รับ
- บุคลากรได้รับทราบปัญหาทีเกิดจากการปฏิบตั ิงานจริ งและได้ร่วมวางแนวทางการแก้ไขปั ญหา
- เกิดองค์ความรู ้ใหม่ของหน่วยงานทารกแรกเกิดในการจัดงานประชุมวิชาการระดับประเทศ
- นําองค์ความรู ้ทีได้ไปเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอืนทีต้องดําเนินการจัดประชุมวิชาการ
ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิโดยสะดวกทาง Website
- เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรคร่ อมสายงานในองค์กร

ปิ ดประชุมเวลา 14.45 น
....................................................................
ผศ.พญ.จันทนา พันธ์ บูรณะ บันทึกการประชุม

..................................................................
พญ.กรรณิการ์ วงศ์ ภาวิทย์ ประธานโครงการฯ

แนวทางการจัดประชุมวิชาการ
(องค์ ความรู้ได้ จากการจัดประชุมมหกรรมวิชาการทารกแรกเกิด)
หน่ วยทารกแรกเกิด ศูนย์ การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จัดตังคณะกรรมการและแบ่ งหน้ าทีการทํางานออกเป็ นฝ่ ายดังนี
1. ฝ่ ายประสานงานทังภายในและภายนอก
2. ฝ่ ายลงทะเบียนและประเมินผล
3. ฝ่ ายผลิตสือและประชาสัมพันธ์
4. ฝ่ ายโสตทัศนศึกษา
5. ฝ่ ายพิธีการ/พิธีกร
6. ฝ่ ายอาคารสถานที
7. ฝ่ ายจัดเลียง
8. ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ฝ่ ายต้ อนรับ
10. ฝ่ ายยานพาหนะ
11. ฝ่ ายจัดเตรียมห้ องพัก
12. ฝ่ ายงานแพทยศาสตรศึกษา
1. ฝ่ ายประสานงาน

1.
2.
3.

4.
5.
6.
1.
2.
3.

A.ประสานงานภายนอกโรงพยาบาล
ประสานงานกับ รพ.แม่ขา่ ย ถึงวัตถุประสงค์รูปแบบการจัดงานประชุมและแบ่งหน้ าทีความรับผิดชอบ
ประสานงานกับ สปสช. (หน่วยงานภายนอก) เพือทราบว่ามี รพ.ลูกข่ายใดบ้ าง
ประสานงานกับ สปสช (หน่วยงานภายนอก) ให้ สง่ หนังสือเชิญประชุมไปยัง รพ.ลูกข่ายพร้ อมใบตอบรับการเข้ าร่วมประชุม รายชือ
ผู้เข้ าร่วมประชุมเลขทีใบประกอบวิชาชีพ(เพือขอคะแนน CNEU และ CME) และประเภทของอาหาร เช่น อาหารอิสลาม อาหารมังสวิรัติ
เป็ นต้ น ส่งกลับมาที Email ของฝ่ ายประสานงาน
ประสานงานกับวิทยากรเพือขอเอกสารประกอบการสอน และ โรงพยาบาลต่างๆทีต้ องการนําเสนอบอร์ ดนิทรรศการและ CQI ให้ สง่ ผลงาน
ภายในวันเวลาทีกําหนด
เมือใกล้ ถึงวันสินสุดการส่งผลงานให้ ประสานไปยังรพ.ทียังไม่ได้ สง่ ผลงาน
ประสานงานกับ สปสช.และโรงพยาบาลแม่ขา่ ยเพือสรุปความก้ าวหน้ าและผลการดําเนินงาน
B.ประสานงานภายในโรงพยาบาล
เสนอโครงการ
ฝ่ ายประสานงานตังคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆเพือร่วมการดําเนินงาน
นัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องเพือให้ ทราบถึงวัตถุประสงค์รูปแบบการจัดงาน และมอบหมายงานในแต่ละฝ่ ายทีต้ อง
รับผิดชอบ

4.
2

แต่ละฝ่ ายเสนองบประมาณทีต้ องใช้ ค่าตอบแทนทํางานล่วงเวลา พร้ อมรายชือผู้ปฎิบตั ิงานล่วงเวลา
5. เน้ นยําถึงการประสานงานในแต่ละฝ่ าย
6. จัดหาของรางวัล
7. ส่งรายชือโรงพยาบาลต่างๆทีเข้ าร่วมนําเสนอผลงาน รายชือผู้นําเสนอ CQI และจัดทําเอกสารประชุมวิชาการไปทีฝ่ ายผลิตสือและ
ประชาสัมพันธ์ และส่งข้ อมูลบอร์ ดนิทรรศการไปทีฝ่ ายโสตทัศนศึกษาภายในวันเวลาทีกําหนด
8. แต่ละฝ่ ายสรุปแนวทางและผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่ ายให้ ทีประชุมใหญ่ทราบเพือประสานและติดตามงาน

2.

ฝ่ ายลงทะเบียน
1. ฝ่ ายประสานงานแจ้ งไปทีฝ่ ายลงทะเบียนว่ ามี โรงพยาบาลใดบ้ างทีเข้ าร่ วมประชุม
2. ฝ่ ายลงทะเบียนรวบรวมรายชือผู้เข้ าร่ วมประชุม
3. เมือใกล้ วันสินสุดการลงทะเบียนให้ ประสานงานกลับไปยังรพ.ทียังไม่ ส่งรายชือเพือขอรายชือผู้เข้ าร่ วม
ประชุม
4. ส่ งรายชือผู้เข้ าร่ วมประชุมทังหมดไปทีฝ่ ายผลิตสือและประชาสัมพันธ์ ภายในวันเวลาทีกําหนดเพือทํา
ป้ายชือและใบประกาศนียบัตร
5. จัดทําใบลงทะเบียนรายชือผู้เข้ าร่ วมประชุมและตรวจสอบความถูกต้ องก่ อนวันจริง
6. จัดทําใบประกาศนียบัตรพิมพ์ ชือในกรณีทีได้ รับการยืนยันชือลงทะเบียนทีแน่ นอน ส่ วนกรณีบุคคลที
ไม่ ได้ confirm ชือล่ วงหน้ าหรือลงทะเบียนหน้ างาน จะไม่ ระบุชือให้ เว้ นไว้ สาํ หรับเขียนด้ วยรายมือ
ตัวอย่ างใบลงทะเบียน
โรงพยาบาล เลขทีใบประกอบ
ชือ
เซ็นชือ
CD
วิชาชีพ
การประชุม

7. จัดเตรียมแฟ้มเอกสารให้ พร้ อมทีใช้ ในการประชุม ประกอบด้ วย เอกสารวิชาการ/ ป้ายชือ/ ใบ
ประกาศนียบัตร/ ใบประเมินผลประชุมวิชาการ/คูปองอาหารกลางวัน และ อาหารว่ าง สําหรับ
คณะกรรมการตัดสินผลงานให้ เพิมเอกสารผลงานบอร์ ดนิทรรศการ การนําเสนอ CQIและเกณฑ์ การให้
คะแนนโดยรับเอกสารต่ างๆจากฝ่ ายผลิตสือและประชาสัมพันธ์
8. ประสานงานขอ CNEU
9. จัดทําใบและกล่ องรับคะแนนเพือมอบรางวัลสําหรับผู้นําเสนอผลงานบอร์ ดนิทรรศการดีเด่ น
10. จัดจุดลงทะเบียน
-
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สําหรับ วิทยากร อาจารย์ นิสติ แพทย์ เจ้ าหน้ าทีภายในโรงพยาบาล
สําหรับผู้เข้ าประชุมแบ่ งตามตัวอักษรโรงพยาบาล ทังแพทย์ และพยาบาล
11. ประเมินผลและประมวลผลการประชุมวิชาการ
12.

3.

ประสานงานกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง

ฝ่ ายผลิตสื อและประชาสั มพันธ์
1. จัดทํารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ แผนผังการจัดงาน และ จุดทีต้ องการวางป้ายชนิดต่ างๆให้ ชดั เจน
โดยประสานงานกับฝ่ ายประสานงาน
2. จัดวางป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการ
3. จัดทําเอกสารประชุมวิชาการโดยประสานงานกับฝ่ ายประสานงาน
4.

จัดทําป้ ายชือและใบประกาศนียบัตร โดยประสานงานกับฝ่ ายลงทะเบียนเพือรับรายชือ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม

5. จัดทําใบประกาศรางวัล โดยประสานงานกับฝ่ ายประสานงานเพือรับรายชือโรงพยาบาลต่ างๆทีเข้ าร่ วม
นําเสนอผลงาน และรายชือผู้นําเสนอ CQI
6. จัดทําคูปองสํ าหรับอาหารกลางวันและอาหารว่ างสํ าหรับผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
7. จัดทําป้ายบอกทางไปยังสถานทีต่ างๆ เช่ น ห้ องประชุม ห้ องนํา
8. เมือใกล้ ถงึ วันสินสุดการส่ งงานให้ โทรประสานงานกับฝ่ ายทีเกียวข้ องเพือติดตามงาน
9. ตรวจรับ-ส่ งข้ อมูลให้ ถกู ต้ องชัดเจน

ส่ งเอกสารวิชาการ/ ป้ ายชือ/ ใบประกาศนียบัตร/ ใบประเมินผลประชุมวิชาการ/ คูปอง
อาหารกลางวัน และ อาหารว่ างให้ กบั ฝ่ ายทะเบียนเพือจัดเตรียมแฟ้มเอกสารประชุม
วิชาการ
11. ส่ งงานให้ ทน
ั ในวันทีกําหนดเพือไม่ ให้ เกิดความล่าช้ า
12. ประสานงานกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง
10.

4.

ฝ่ ายโสตทัศนศึกษา
1.
2.
3.
4.

ติดตังโสตทัศนูปกรณ์ เครืองเสียง คอมพิวเตอร์ เครืองฉายสไลด์ และจอในการจัดประชุม
จัดเตรียมความพร้ อมเรืองถ่ ายภาพและอัดวิดีโอ
ฝ่ ายประสานงานกําหนดแผนผังและห้ องประชุมทีต้ องใช้ ในการจัดงาน
จัดพิมพ์ โปสเตอร์ และ CDโดยประสานงานกับฝ่ ายประสานงานเพือส่ งข้ อมูลการนําเสนอบอร์ ด
นิทรรศการ ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 15 วัน
5. เมือใกล้ ถงึ วันสินสุดการส่ งงานให้ โทรประสานงานกับฝ่ ายทีเกียวข้ องเพือติดตามงาน
6. ควบคุมอุปกรณ์ ระหว่ างการจัดการประชุมวิชาการ
7. ประสานงานกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง

5.

ฝ่ ายพิธีกร/พิธีการ
1. ประสานงานเตรียมความพร้ อมด้ านพิธีการ
จัดลําดับขันตอนการประชุมวิชาการ
3. นัดและอธิบายรูปแบบการจัดงานให้ ประธานในพิธีทราบก่ อนล่ วงหน้ า 1 สัปดาห์ พร้ อมเตรียมคํากล่ าว
เปิ ดงานสําหรับประธานในพิธีและประธานการจัดงาน
4. แจ้ งให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุม ทราบถึง หมายกําหนดการ ตําแหน่ งของห้ องประชุมต่ างๆ เอกสารทีท่ านจะ
ได้ รับ การใช้ คูปองอาหาร และตอบแบบสอบถามประเมินผลการประชุม
5. จัดชนิดของของรางวัลให้ ชัดเจนว่ ารางวัลนีเป็ นการมอบรางวัลประเภทใดโดยประสานกับฝ่ าย
ประสานงาน
6. ประสานงานกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง

6.

ฝ่ ายอาคารสถานที
1. ฝ่ ายประสานงานกําหนดโทนสี/รูปแบบการจัดงาน/ แผนผังงาน/ รูปแบบการจัดห้ องประชุมในแต่ ละ
ห้ อง/ จุดวางบอร์ ดนิทรรศการ/ จุดลงทะเบียน/ จุดวางของรางวัล/จุดจัดบูธ/ จุดวางอาหารและ
เครืองดืม/ จุดรับประทานอาหาร ให้ ชัดเจนโดยแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 5 วัน
2.

จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ โต๊ ะเก้าอี
จัดเตรียมต้ นไม้ ประดับสถานที

3.
4. จัดสถานทีจอดรถยนต์ สาํ หรับวิทยากรและผู้เข้ าร่ วมประชุมวิชาการ
5. แจ้ งเจ้ าหน้ าทีรักษาความปลอดภัย และแม่ บ้าน
6. ประสานงานกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง
7.

ฝ่ ายจัดเลียง
1. จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่ างโดยประสานงานกับฝ่ ายลงทะเบียนเพือทราบจํานวนผู้เข้ าร่ วม
ประชุม
2. ดูแลเรืองอาหารกลางวันและอาหารว่ างสําหรับวิทยากร
3. เมือกล่ าวแนะนําวิทยากรให้ นําป้ายชือวิทยากรและนําไปวางไว้ บน podium
4. ประสานงานกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง

8.

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ฝ่ ายประสานงานส่ ง PPT ของวิทยากรและ CQI เพือตรวจสอบความถูกต้ องก่ อนใช้ จริง
2. โฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่ าน website มหาวิทยาลัย และ social networks อืนๆ เช่ น facebook
3. ควบคุมดูแลในการนําเสนอข้ อมูลทางด้ านคอมพิวเตอร์ ในแต่ ละห้ อง
4. ติดสัญลักษณ์ wifi
5. ประสานงานกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง

9.

ฝ่ ายต้ อนรับ

1.
2.
3.
4.

ต้ อนรับดูแลวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติโดยประสานงานกับฝ่ ายทะเบียน/ ผู้เข้ าร่ วมประชุม
เมือวิทยากรหรือแขกผู้มีเกียรติมาทีจุดลงทะเบียนให้ ตดิ ดอกไม้ ทันที
แนะนําบอกทาง ให้ ความช่ วยเหลือกับผู้เข้ าร่ วมประชุม
ประสานงานกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง

10. ฝ่ ายยานพาหนะ
1. ฝ่ ายประสานงานแจ้ งจํานวนรถทีต้ องการใช้ / วัน สื อป/ เวลา/ สถานทีทีรับส่ งวิทยากรและ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
2. ประสานงานกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง
11. ฝ่ ายจัดเตรียมห้ องพัก
1. จัดเตรียมห้ องพักที......โดยประสานงานกับฝ่ ายประสานงาน
2. จัดเตรียมรถรับส่ งผู้เข้ าร่ วมประชุม/ คณะทํางาน จากทีมาทีประชุมโดยประสานกับฝ่ ายยานพาหนะ
3. ประสานงานกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้ อง
12. ฝ่ ายแพทยศาสตร์
1. จัดขอ CME แพทย์ ประสานงานกับฝ่ ายทะเบียนเพือขอรายชือแพทย์ ทีเข้ าร่ วมประชุม
ประสานงานกับฝ่ ายทีเกียวข้ อง

4. เรืองคลังข้ อสอบ OSCE ด้ านทักษะสื อสาร 20,27 มกรคม 2558

