รายงานการประชุม
การประชุมคณะทํางานทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธการพัฒนาคณะแพทยศาสตรดานวิจัย
ครั้งที่ 2 วันจันทรที่ 8 สิงหาคม 2548 เวลา 14.00-15.30 น.
รายชื่อผูเขาประชุม
1. นายแพทยวิญู
2. นายแพทยหเทิญ
3. แพทยหญิงสาวิตรี
4. แพทยหญิงสุวณ
ิ า
5. แพทยหญิงสักษมี
6. 13. นางสาวกัลยกร
7. แพทยหญิงปารมี
8. นายแพทยบุญสิน
9. นายแพทยพรพรต

มิตรานันท
ถิ่นธารา
อัษณางคกรชัย
รัตนชัยวงศ
ชาญเวชช
ลิขิตกําจร
ทองสุกใส
บูรณะพานิชยกิจ
ลิ้มประเสริฐ

9. นายแพทยสุภมัย
10. แพทยกมลวิช
11. นายแพทยแมนสิงห
12. นายแพทยธีรพล
13. นางมณฑา
14. นางสาวประสบสุข
15. นางสาวฝนแกว
16. นางสุกัญญา

รายชื่อผูไ มเขาประชุม (ติดราชการ)
1. นายแพทยวีระศักดิ์
จงสูวิวัฒนวงศ
2. แพทยหญิงธิดา
เอื้อกฤดาธิการ
3. นายแพทยเสกสิต
โอสถากุล
4. นายแพทยสมเกียรติ
สรรพวีรวงศ

5.
6.
7.
8.

แพทยหญิงทิพวรรณ
แพทยหญิงพิชญา
นางอัมพา
นางสาวจินตนา

สุนทรพันธ
เลาประสพวัฒนา
รัตนสุคนธ
เปรมประภา
ณ นรงค
อินทรักษา
จิตสัจจะ
ทัศนกุล

เลียบสื่อตระกูล
ตันติเศรณี
อาภรณทิพย
วรรณรัตน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2548 โดยไมมขี อแกไข
ประธานแจงวา คณะทํางานไดวิเคราะหสถานการณดานวิจยั จากการประชุมครั้งที่ 1 แลว ในครั้งนี้จะหาจุด
แข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธตอไป
ประเด็นพิจารณา
– วิเคราะห SWOT ดานวิจยั
1. ปจจัยภายในองคกร คณะทํางานไดพจิ ารณาจุดแข็ง (strength) และจุดออน (weakness) เพื่อคนหาปจจัย
ภายในองคกรซึ่งเปนบริบทที่มีความไดเปรียบ หรือเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน
ปจจัยภายในองคกร
จุดแข็ง
จุดออน
ใช ปรับปรุงใหดขี ึ้นไดโดย ใช
แกไขไดโดย
ดานการบริหารจัดการ
1. ผลงานวิจัยสามารถนํามาใชขอตําแหนงทางวิชาการ 3
3
2. ฝายบริหารมีนโยบายที่ชดั เจนในการสนับสนุน
งานวิจยั อยางตอเนื่อง แตขาด action plan ที่เหมาะสม
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ปจจัยภายในองคกร

จุดแข็ง
ใช ปรับปรุงใหดขี ึ้นไดโดย ใช

ดานการบริหารจัดการ
3. ไมมีทิศทางการวิจยั ที่ชัดเจน ขาดการบูรณาการและ
สรางเครือขายระหวางคณะ หรือสถาบันอื่น
4. ขาดการจัดการที่ดี research management ไม
สามารถนําผลงานวิจยั มาใชใหเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอน งานบริการหรือนําความรูสูชุมชน
5. ภาระงานบริการและการเรียนการสอนมาก ทําให
เวลาในการทํางานวิจยั ไมเพียงพอ
6. ไมสามารถทํางานประจําใหเปนงานวิจยั ได
7. ไมสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยดาน basic science กับ
clinical research ได
8. KPIs ดานวิจัยของคณะเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ
9. การสราง Ph.D ยังไมตอบสนองงานวิจยั ของคณะ
ดานบุคลากรและหนวยงาน
1. มีหนวยระบาดวิทยา ซึ่งสามารถใหคําปรึกษาและ 3
ใหความรูก ับบุคลากรที่ตองการทําวิจยั
2. มีอาจารยทมี่ ีความสามารถในการวางแผน และทํา 3
วิจัยระดับชาติ
3. บุคลากรมีความกระตือรือรน และมีศักยภาพในการ 3
พัฒนาตนเอง
4. ขาดวัฒธรรมและคานิยมในการทําวิจัยรวมกัน
5. ขาดผูนํากลุมวิจยั
6. อาจารยไมไดรับการพัฒนาดานการทําวิจัยอยางเปน
ระบบ
7. สัดสวนอ.ระดับปริญญาเอก / อ.ประจํา นอยมาก
8. ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษยังดอยอยู ทํา
ใหเปนอุปสรรคในการหาเงินทุน และเขียนรายงาน
วิจัย
10. ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย มีการ
ลาออก
และโอนยายสูง ทําใหนกั วิจยั ขาดความมัน่ ใจใน
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จุดออน
แกไขไดโดย

ความสําเร็จของงานวิจยั จึงไมกลารับทุนจากภายนอก
ดานการเงิน
1. มีแหลงทุนและงบประมาณในการทําวิจยั ที่เพียงพอ 3
ในระดับหนึ่ง
2. การเขาถึงแหลงทุนยุงยาก ยังไมมีระบบ
ดานการทําวิจยั การตีพิมพ และสรางสิ่งประดิษฐ
1. มหาวิทยาลัยและคณะมีเครื่องมือราคาแพงมากมาย 3
ที่สามารถนํามาทํางานวิจยั
2. งานวิจยั ดานชี้นําสังคมมีนอย ที่ทําอยูปจ จุบันไดแก
งานวิจยั แมและเด็ก ภาวะโภชนาการ และงานวิจยั ดาน
ยาเสพติด
3. ผลงานวิจัยตีพิมพของอาจารยยังขาดการพัฒนาทาง
คุณภาพในการตีพิมพในวารสารที่มีระดับสูง
4. มีการจดสิทธิบัตรนอย
5. มีการวิจยั เรือ่ งสมุนไพร ซึ่งตรงกับทิศทางของคณะ 3
ในเรื่องความเปนเลิศดานมะเร็ง
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2. ปจจัยภายนอกองคกร เปนการวิเคราะหหาโอกาส (Opportunities) ที่จะเสริมหรือสนับสนุนใหกิจการงาน
เจริญกาวหนาไดดีในอนาคต และคนหาอุปสรรค (Threats) ที่จะทําใหกิจการงานไมรุงเรือง หรือเติบโตชา
ซึ่งปจจัยเหลานี้องคกรไมสามารถควบคุมได
ปจจัยภายนอกองคกร
ใช
ดานการเมืองและกฎหมาย
1. รัฐบาลชุดปจจุบันขาดการสงเสริมงานวิจัยดาน
basic science แตจะสงเสริมงานวิจยั ดานการสราง
เสริมสุขภาพ และงานวิจยั ทีเ่ ปนปญหาเฉพาะหนา ซึ่ง
อยูในความสนใจของรัฐบาล
2. ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ทําให
ตางประเทศไมมั่นใจในการใหเงินทุน
3. มีระบบ 30 บาทรักษาทุกโรค, ระบบสงตอผูปวย
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โอกาส
สามารถนํามาใชให
เกิดผลดีโดย

ใช
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อุปสรรค
สามารถปองกันหรือ
หลีกเลี่ยงไดโดย

ปจจัยภายนอกองคกร
ใช
ดานสังคมและวัฒนธรรม
1. เปนโรงเรียนแพทยแหงเดียวในภาคใต ทําให
- มี case มาก
- มีภาระการรักษาพยาบาลมาก
2. ประชาชนสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น มีความรูมาก
ขึ้น สนใจแพทยทางเลือก
ดานเทคโนโลยี
1. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปนประโยชนทาง
การแพทยเปนไปอยางรวดเร็วมาก
2. พื้นฐานการวิจัยของประเทศไทยยังไมเขมแข็งพอ
ดานเศรษฐกิจ
1. เศรษฐกิจชะลอตัว อัตราเงินเฟอสูง

โอกาส
สามารถนํามาใชให
เกิดผลดีโดย

ใช

อุปสรรค
สามารถปองกันหรือ
หลีกเลี่ยงไดโดย
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คําถาม - ขอเสนอแนะ
1. หากมอบหมายใหอาจารยทา นหนึ่งทํางานวิจัยอยางเต็มที่ อาจารยคนอืน่ ๆ ตองรับภาระงานบริการแทน
ควรจะจัดการอยางไรใหอาจารยทานอื่นเต็มใจที่จะรับภาระงานสวนนี้
2. เงิน top up สวนใหญแลวจะแปรผันกับงานบริการ ดังนั้นควรกระจายใหงานดานการเรียนการสอน และ
วิจัยเทาๆ กัน เพื่อใหบุคลากรมีกําลังใจในการทํางาน ไมตองพะวงถึงคาตอบแทนที่ไมเทาเทียมกัน อาจารย
สามารถเลือกทํางานดานที่ตวั เองถนัดที่สุด ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหงานออกมามีประสิทธิภาพสูง
กอนจบการประชุม ประธานกําหนดใหมกี ารประชุมครั้งถัดไปในวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2548

นางสาวกัลยกร ลิขิตกําจร
นางสาวฝนแกว จิตสัจจะ
นางสุกัญญา ทัศนกุล
ผูบันทึกการประชุม
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ศาสตราจารยนายแพทยวิญู มิตรานันท
ตรวจ แกไข รายงาน
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