(ฉบับรับรอง)
รายงานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ
การพัฒนาคณะแพทยศาสตรดานการเรียนการสอน ครั้งที่ 1
วันที่ 9 สิงหาคม 2548 เวลา 12.00-15.00 น.
ณ หองประชุม 3 ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร
รายชื่อคณะทํางานผูเขารวมประชุม
1. แพทยหญิงอุนใจ
2. นายแพทยสมชาย
3. แพทยหญิงสุภาภรณ
4. แพทยหญิงจารุรินทร
5. แพทยหญิงสินิจธร
6 นายแพทยอนุพงศ
7. แพทยหญิงมยุรี
8. นายแพทยถวัลย
9. นายแพทยสกล
10. นายแพทยสงวนสิน
11. แพทยหญิงฐิติมา
12. นายแพทยธนพันธ
13. นายแพทยวิศิษฐ
14. นายแพทยโกวิทย
15. แพทยหญิงพรเพ็ญ
16. แพทยหญิงพรรณทิพย
17. นายแพทยอานนท
18. นายแพทยวิวัฒนา
19. นางสาวสุภาพรรณ
20. นางสาวมัลลิกา
21. นางสาวจุฬาลักษณ
22. นางอัษฎาพร
23. นางสาวเสาวนีย

กออนันตกุล
สุนทรโลหะนะกูล
เต็งไตรสรณ
ปตานุพงศ
รุจิระบรรเจิด
นิติเรืองจรัส
วศินานุกร
เบญจวัง
สิงหะ
รัตนเลิศ
สุนทรสัจ
ชูบุญ
ประสาธนวนกิจ
พฤกษานุศักดิ์
แสงถวัลย
ฉายากุล
วิทยานนท
ถนอมเกียรติ
จิตตโสภณ
สุสานนท
เรืองณรงค
แกลวทนงค
อนุชาญ

รายชื่อคณะทํางานผูไมสามารถเขารวมประชุม
1. แพทยหญิงเมธินี
ไหมแพง
2. แพทยหญิงประสิน
จันทรวิทัน
3. นายแพทยธวัช
ตันติสารศาสน
4. นายแพทยชัชชัย
ปรีชาไว
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ประธาน

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

5.
6.
7.
8.
9.

แพทยหญิงกันยิกา
นายแพทยสิทธิโชค
แพทยหญิงสายบัว
แพทยหญิงรัตนา
นางฉมาภรณ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นางชุติมา

ชํานิประศาสน
อนันตเสรี
ชี้เจริญ
ลีลาวัฒนา
วรกุล

แกวมี

เริ่มประชุมเวลา 12.30 น.
แพทยหญิงอุนใจ กออนันตกุล ประธานไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามวาระการ
ประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 รายชื่อและหนาที่ของคณะทํางาน คณะฯ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานทบทวน
วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธการพัฒนา คณะแพทยศาสตรดานการเรียนการสอน โดยคณะทํางานมีหนาที่
ดังนี้
1. ทบทวนสถานภาพและศักยภาพของคณะแพทยศาสตร (SWOT) ซึ่งในแตละดานขอให
ทบทวนบทบาทในการชี้นําสังคมของคณะในภารกิจดังกลาวดวย
2. ทบทวนนโยบายและกลยุทธในแตละดานที่กําหนดไวเดิม พรอมทั้งปรับแกไข/เพิ่มเติม
เพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยใหแลวเสร็จภายใน 23 กันยายน 2548
1.2 การเสนอชื่อรองประธานคณะทํางาน ดังนี้
1. แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร รองประธานฝายการศึกษากอนปริญญา
2. แพทยหญิงสุภาภรณ เต็งไตรสรณ รองประธานฝายการศึกษาหลังปริญญา
3. นายแพทยสกล สิงหะ รองประธานคณะทํางานฝายเลขานุการ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 กําหนดการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการประชุมทุกสัปดาห โดยใหมีการประชุมครั้ง
ตอไปในวันจันทรที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 14.00-16.00 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร
2.2 ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธการพัฒนาคณะแพทยศาสตรดานการเรียน
การสอน
2.2.1 ประธานนําเสนอสิ่งที่ไดดําเนินการไปแลวตามวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ
ที่คณะไดกําหนดไว (ป 2544-2550) (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) ที่ประชุมมีความเห็น
เพิ่มเติมดังนี้
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ระดับกอนปริญญา
ดานอาจารย
นโยบาย
1. กําหนดภารกิจของอาจารยใหชัดเจน และสอดคลองกับพันธกิจ
ความเห็นจากที่ประชุม
- กลยุทธเดิมจะใหความสําคัญทางดานวิจัยมากกวาการเรียนการสอน และจากการขอตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารยจะเนนที่ผลงานวิจัยเปนหลัก อาจตองปรับใหมโดยใหความสําคัญทางดานการเรียน
การสอน และงานดานกิจการนักศึกษามากขึน้ เนื่องจากทั้ง 2 ภารกิจเปนตัวหลักในการสรางนักศึกษาแพทย
นโยบาย
2. พัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องใหมีความรูดานวิชาชีพ ความสามารถในดานแพทยศาสตร
ศึกษา ดานการเปนตนแบบแกนักศึกษาและดานวิจัย
ความเห็นจากที่ประชุม
- การเปน role model เปนสิ่งสําคัญ ควรปรับกลยุทธโดยเนนทางดาน professionalism ใหมาก
ขึ้น
ดานนักศึกษา
นโยบาย
1. พัฒนาระบบคัดเลือกใหไดนักศึกษาที่สามารถพัฒนาเปนบัณฑิตแพทยตามวัตถุประสงค
ความเห็นจากที่ประชุม
- จากการดําเนินการในโครงการเพาะกลาหมอตนใหม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เสริมแกนักศึกษา การ
ประเมินเจตคตินักศึกษาอยางตอเนื่อง
ดานบุคลากรสนับสนุนวิชาการ
กลยุทธ/วิธีการ
1.
กําหนดหนาที่ของนักวิชาการในการสนับสนุนการจัดการศึกษาแพทยศาสตรทั้งในระดับ
ภาควิชาและระดับคณะใหชัดเจน
2. พัฒนานักวิชาการศึกษาใหมีศักยภาพในการทํางานดานวิชาการในภาควิชา และประสานงาน
กับฝายวิชาการของคณะอยางมีประสิทธิภาพ
ความเห็นจากที่ประชุม
- ควรใหเขาอบรมแพทยศาสตรศึกษาพื้นฐานเชนเดียวกับอาจารยใหม และใหมีการพัฒนาอยาง
เปนรูปธรรม อาจมี incentive สําหรับผูที่มีการพัฒนา ปญหาหลักที่พบคือนักวิชาการสวนใหญตองทํางาน
ธุรการทําใหไมมีเวลาสําหรับงานพัฒนา
ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน
นโยบาย
1. การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยเนนใหเปนแพทยทั่วไป (basic doctor)
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ความเห็นจากที่ประชุม
- เนื่องจากขณะนี้เนื้อหาตองปรับใหมตามเกณฑมาตรฐานแพทยสภา เพื่อผลิตแพทยเปน basic
doctor คือแพทยปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการระดับปฐมภูมิไดดี
นโยบาย
2. การพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมดานจริยธรรมที่เปนรูปธรรม
ความเห็นจากที่ประชุม
- ใหมีกลยุทธที่ใหอาจารยทุกคนสอนดานเวชจริยศาสตร โดยบูรณาการเขาไปในภาระงานของ
อาจารย และใหมีการประเมินที่ชัดเจน
- ควรกําหนดใหมี CME ดานจริยธรรม
นโยบาย
3 จัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหนักศึกษารูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห และสามารถ
แกปญหาได
ความเห็นจากที่ประชุม
- ควรจัดอบรม Advanced course สําหรับ facilitator
- ระบบการเรียนการสอนควรเสริมอยางไรใหนักศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไมสับสน ใหมี
ความเชื่อมโยงระหวางชั้นปรีคลินิกและคลินิก ประเด็นคือการสอนของอาจารยทางคลินิกจะมีลักษณะที่เฉพาะ
มาก และไมเชือ่ มโยงกับทางปรีคลินิก
นโยบาย
4 จัดบรรยากาศที่พัฒนาใหนักศึกษามีเจตคติและความสามารถในการศึกษาอยางตอเนือ่ ง
ความเห็นจากที่ประชุม
- ควรมีการประเมินการพัฒนานักศึกษาเปนรายบุคคล โดยติดตามตั้งแตเขาเรียนจนกระทั่ง
สําเร็จการศึกษา
- ควรมีกลยุทธใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองได อาจารยที่ปรึกษาควรมีบทบาทในดานนี้
อยางจริงจัง
นโยบาย
5. จัดการเรียนการสอนใหมีเนื้อหาความรูที่สอดคลองและเกี่ยวของกับชุมชน
ความเห็นจากที่ประชุม
- อาจจะตองทบทวนการจัดกิจกรรม CFS, Clinical immersion วาไดประโยชนตรงตาม
วัตถุประสงคจริงหรือไม
ระดับหลังปริญญา
นโยบาย
1. พัฒนาความสามารถในการถายทอดความรูของแพทยใชทุน แพทยประจําบาน
ความเห็นจากที่ประชุม
- แพทยใชทนุ มีความสําคัญในการสอนรุนนอง
ซึ่งหากมีการถายทอดความรูที่ไมดีจะทําให
นักศึกษาสับสนได
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นโยบาย
2. สงเสริมใหมีศูนยการศึกษาตอเนื่องของแพทย บุคลากรทางการแพทยทุกระดับ เพื่อนําไปสู
การเปนศูนยการศึกษาตอเนื่องระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ความเห็นจากที่ประชุม
- ตองพิจารณาอีกครั้งวาจะจัดตัง้ ศูนยการศึกษาตอเนื่องอีกหรือไม ไมแนใจวามีศูนยนี้ในคณะ
แพทยศาสตรหรือไม
- การใหบริการความรูในรูปแบบ CD ควรนําขึ้นเว็บไซทเชนเดียวกับของนักศึกษา
- ควรมีการจัดทํา web link ในเรื่องที่นาสนใจใหกับแพทยใชทนุ
ความเห็นอื่น ๆ
- ดานการชี้นําสังคม เปนจุดที่ยังไมมีการปฏิบัติเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ควรพิจารณาวาจะนํามา
integrate ในกลยุทธแตละเรื่องอยางไร
2.2.2 การทํา SWOT ทีประชุมไดพิจารณาทํา SWOT สรุปไดดังนี้
Strengths
1. บุคลากร: Admin, Staff, Students
Admin
- ผูบริหารมีความตอเนื่องและมีความเปนกลาง
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น
- บุคลากรใหความรวมมือที่ดี
- บุคลากรที่อยูในระดับผูบริหารมีอายุไมมาก
Staff
- บุคลากรมีศักยภาพและตื่นตัวพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
- บุคลากรมีความรักองคกรและเห็นคุณคาของ
องคกร
- มีการบูรณาการกับบุคลากรในชุมชน / มี
ความสัมพันธกบั บุคลากรในชุมชน
- อาจารยจบจากหลากหลายสถาบัน แตยังมี
ความภักดีกับองคกร
- เปนตัวของตัวเอง
- บุคลากรมีความหลากหลายทางศาสนา และ
วัฒนธรรม
- ไมมีความขัดแยงอยางชัดเจน
- อาจารยทํางานอยางมีความสุข
- การเดินทางสะดวก

Weakness
1. บุคลากร: Admin, Staff, Students
Admin, Staff
- ภาระงานมีหลายดาน รูกวางแตไมรูลึก (รูแคบ
ไมรูลึก?)
- รูลึกแตไมรูรอบ
- ทํางานไมตรงกับศักยภาพและความถนัด
- ทักษะทางสังคมไมดี
- ไมรู holistic
- ไมสนใจสิ่งแวดลอม และชุมชน และกีดกันไมให
คนอื่นทํา
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Strengths
Weakness
- มีเวลาใหกับครอบครัว
- อาจารยมี positive thinking
Medical students
Medical students
- สามัคคี
- ไมรบั ฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- สวนใหญเปนคนชั้นกลาง มีความคุนเคยและ
- Self-centered เอาความคิดของตนเปนใหญ (ซึ่ง
สามารถปรับตัวกับชีวิตในภูมภิ าคชนบท
เปนลักษณะของวัย)
- มีความเขาใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น
- ออนไหวงาย (hyper-sensitive)
- นักเรียนมีความหลากหลายของระดับการเรียน
- ระดับความสามารถในการเรียนรูต่ําหรือชา
ระดับความรู (IQ) ทําใหสามารถชวยเหลือ
- EQ นอย
เพื่อนในกลุมได
- ความตั้งใจในการเปนแพทยอาจนอย (ไมเขาใจใน
- มีความคิดเปนของตัวเองและมีความเปนตัวของ
วิชาชีพแพทย)
ตัวเองสูง
- หางไกลจากวัตถุนิยม
- มีความใกลชดิ กับธรรมชาติ
2. การบริหารจัดการ
2. การบริหารจัดการ
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี
- ระบบการตกลงภาระงานไมชัดเจน
- มีระบบการจายคาตอบแทนใหกับบุคลากรที่
ดีกวาในระบบราชการเดียวกัน
- จัดระบบสวัสดิการ เชน ที่พกั ความปลอดภัย
และอื่น ๆ ใหกบั บุคลากร
- มีระบบการคัดเลือกอาจารยใหมที่ดี
- ระบบการคัดเลือกนักศึกษาเขมแข็ง
- การมีระบบประกันคุณภาพในทุกดานทําให
บุคลากรมีความตื่นตัวในการทํางาน
- ระบบการศึกษาแบบ PBL

สําหรับรายละเอียดของ Opportunity และ Threat ที่ประชุมจะพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป

ปดประชุมเวลา 15.10 น.
ผูบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวจุฬาลักษณ เรืองณรงค
นางอัษฎาพร แกลวทนงค

ผูตรวจรายงานการประชุม
แพทยหญิงอุนใจ กออนันตกุล
นายแพทยสกล สิงหะ
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