รายงานการประชุมคณะทํางานทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธการพัฒนาคณะแพทยศาสตรดานวิจัย
ครั้งที่ 3 วันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2548 เวลา 14.00-15.30 น.
รายชื่อผูเขาประชุม
1. นายแพทยวิญู
2. แพทยหญิงสุวิณา
3. แพทยหญิงปารมี
4. แพทยหญิงพิชญา
5. นายแพทยแมนสิงห
6. นายแพทยเสกสิต

มิตรานันท
รัตนชัยวงศ
ทองสุกใส
ตันติเศรณี
รัตนสุคนธ
โอสถากุล

7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายแพทยพรพรต
แพทยหญิงธิดา
นางอัมพา
นางสาวกัลยกร
นางสาวฝนแกว
นางสุกัญญา

ลิ้มประเสริฐ
เอื้อกฤดาธิการ
อาภรณทิพย
ลิขิตกําจร
จิตสัจจะ
ทัศนกุล

รายชื่อผูไมเขาประชุม (ติดราชการ)
1. นายแพทยวีระศักดิ์
2. นายแพทยหเทิญ
3. นายแพทยสุภมัย
4. แพทยหญิงลักษมี
5. แพทยหญิงกมลวิช
6. แพทยหญิงทิพวรรณ
7. นายแพทยสมเกียรติ

จงสูวิวัฒนวงศ
ถิ่นธารา
สุนทรพันธ
ชาญเวชช
เลาประสพวัฒนา
เลียบสื่อตระกูล
สรรพวีรวงศ

8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายแพทยบุญสิน
แพทยหญิงสาวิตรี
นายแพทยธีรพล
นางสาวประสบสุข
นางสาวจินตนา
นางมณฑา

บูรณะพานิชยกิจ
อัษณางคกรชัย
เปรมประภา
อินทรักษา
วรรณรัตน
ณ นรงค

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2548 โดยมีขอแกไข ดังนี้
- ตัดหัวขอปจจัยภายในองคกร ขอ 9 ขอ 10 ในหนา 2 และ ขอ 5 ในหนา 3 ออก
ประธานขอใหคณะทํางานพิจารณาทบทวนใหคําจํากัดความของ “วิสัยทัศน พันธกิจ” ตามสถานภาพและศักยภาพของ
คณะ เพื่อกําหนดใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ประเด็นพิจารณา
– กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และวิเคราะห SWOT โดยรวมกันใหน้ําหนักคะแนน
มติที่ประชุม
วิสัยทัศน
เปนผูนําดานการวิจัย
พันธกิจ
สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีทิศทางที่ตอบสนองตอปญหาของประเทศโดยเฉพาะภาคใต
นโยบาย
สงเสริมการวิจัยที่เปนสหวิทยาการ (multidisciplinary) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแกปญหา
สังคมดานสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะภาคใต
นโยบายหลัก
1. สงเสริมการวิจัยที่เปนสหวิทยาการ (multidisciplinary) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแกปญหาสังคมดาน
สาธารณสุข
2. เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ
3. ควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ และจริยธรรมในการวิจัย
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นโยบายดานการวิจัย
1. กําหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน
2. สงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู และเทคโนโลยีใหมทางการแพทย
3. สงเสริมการวิจัยพื้นฐาน
การวิเคราะห SWOT โดยใหคะแนนความสําคัญของปญหา (Importance of Item) และผลการดําเนินงานที่ผานมา (Performance)
ที่ประชุมกําหนดไว 3 ระดับ คือ
1. หมายถึง Low
2. หมายถึง Medium
3. หมายถึง High
จากการประชุมครั้งที่ 2 คณะทํางานไดพิจารณาจุดแข็ง (strength) และจุดออน (weakness) เพื่อคนหาปจจัยภายในองคกรซึ่งเปน
บริบทที่มีความไดเปรียบ หรือเสียเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นแลวนั้น ในครั้งนี้ ที่ประชุมไดรวมกันใหน้ําหนักคะแนน ดังนี้
ปจจัยภายในองคกร
ใช

จุดแข็ง
ปรับปรุงใหดีขึ้นไดโดย

จุดออน
ใช แกไขไดโดย

Importance
of Item

Performance

ดานการบริหารจัดการ
1. ฝายบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง แตขาด action
plan ที่เหมาะสม

/

3

1

2. ไมมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน ขาดการบูรณา
การและสรางเครือขายระหวางคณะ หรือ
สถาบันอื่น

/

3

1

3. ขาดการจัดการที่ดี research management
ไมสามารถนําผลงานวิจัยมาใชใหเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน งานบริการ
หรือนําความรูสูชุมชน

/

3

1

4. ภาระงานบริการและการเรียนการสอนมาก
ทําใหเวลาในการทํางานวิจัยไมเพียงพอ
5. ผลงานวิจัยสามารถนํามาใชขอตําแหนงทาง
วิชาการ
6. ไมสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยดาน basic
science กับ clinical research ได

/

3

1

3

2

/

2

1

7. KPIs ดานวิจัยของคณะเนนปริมาณมากกวา
คุณภาพ
ดานบุคลากรและหนวยงาน

/

2

2

1. ขาดวัฒนธรรมและคานิยมในการทําวิจัย
รวมกัน
2. อาจารยไมไดรับการพัฒนาดานการทําวิจัย
อยางเปนระบบ

/

3

1

/

3

1

/
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/

3. สัดสวน อ.ระดับปริญญาเอก / อ.ประจํา
นอยมาก
ดานบุคลากรและหนวยงาน

2

1

4. บุคลากรมีความกระตือรือรนและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเอง

/

3

2

5. มีอาจารยที่มีความสามารถในการวางแผน
และทําวิจัยระดับชาติ
6. ขาดผูนํากลุมวิจัย
7. ไมสามารถทํางานประจําใหเปนงานวิจัยได

/

2

1

/
/

2
2

1
1

/

2

2

8. ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษยัง
ดอยอยู ทําใหเปนอุปสรรคในการหาเงินทุน
และเขียนรายงานวิจัย
9. มีหนวยระบาดวิทยา ซึ่งสามารถใหคํา
ปรึกษาและใหความรูกับบุคลากรที่ตองการทํา
วิจัย
ดานการเงิน

/

2

3

1. มีแหลงทุนและงบประมาณในการทําวิจัยที่
เพียงพอในระดับหนึ่ง
2. การเขาถึงแหลงทุนยุงยาก ยังไมมีระบบ

/

3

1

/

2

2

/

3

1

2

1

/

2

1

/

1

1

ดานการทําวิจัย การตีพิมพ และสรางสิ่งประดิษฐ
1. งานวิจัยดานชี้นําสังคมมีนอย ที่ทําอยู
ปจจุบันไดแก งานวิจัยแมและเด็ก ภาวะ
โภชนาการ และงานวิจัยดานยาเสพติด
2. มหาวิทยาลัยและคณะมีเครื่องมือราคาแพง
ที่สามารถนํามาทํางานวิจัย

/

3. ผลงานวิจัยตีพิมพของอาจารยยังขาดการ
พัฒนาทางคุณภาพในการตีพิมพในวารสารที่มี
ระดับสูง
4. มีการจดสิทธิบัตรนอย

สําหรับปจจัยภายนอกองคกร ซึ่งเปนการวิเคราะหหาโอกาส (Opportunities) ที่จะเสริมหรือสนับสนุนใหงานวิจัยของคณะเขมแข็ง เปน
ผูนําในเชิงวิชาการไดดีในอนาคต และคนหาอุปสรรค (Threats) ที่กอใหเกิดปญหาในการพัฒนางานวิจัย และเปนเรื่องที่คณะไมสามารถควบคุมได
ที่ประชุมจะใหน้ําหนักคะแนนโอกาสและอุปสรรคในการประชุมวันที่ 29 สิงหาคม 2548 โดยกําหนดใหเรียงลําดับความ สําคัญ ดังนี้
ถา Importance of Item = High และ Performance = High ให Maintained
ถา Importance of Item = High และ Performance = Low ใหเปน Major priority
ถา Importance of Item = Low และ Performance = High ให Ignored
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ถา Importance of Item = Low และ Performance = Low ใหเปน Low priority
กอนจบการประชุมประธาน กําหนดการประชุมครั้งตอไปในวันจันทรที่ 29 สิงหาคม 2548
นางสาวกัลยกร ลิขิตกําจร
นางสาวฝนแกว จิตสัจจะ
นางสุกัญญา ทัศนกุล
ผูบันทึกการประชุม
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ศาสตราจารยนายแพทยวิญู มิตรานันท
ตรวจ แกไข รายงาน
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