(ฉบับรับรอง)
รายงานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ
การพัฒนาคณะแพทยศาสตรดานการเรียนการสอน ครั้งที่ 2
วันที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ หองประชุม 3 ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร

รายชื่อคณะทํางานผูเขารวมประชุม
1. แพทยหญิงอุนใจ
2. แพทยหญิงสุภาภรณ
3. นายแพทยสกล
4. แพทยหญิงเมธินี
5. นายแพทยสมชาย
6. นายแพทยธวัช
7. แพทยหญิงจารุรินทร
8. นายแพทยชัชชัย
9. นายแพทยถวัลย
10. แพทยหญิงกันยิกา
11. แพทยหญิงฐิติมา
12. นายแพทยธนพันธ
13. นายแพทยวิศิษฐ
14. แพทยหญิงพรเพ็ญ
15. นายแพทยอานนท
16. นางฉมาภรณ
17. นางสาวสุภาพรรณ
18. นางสาวจุฬาลักษณ
19. นางอัษฎาพร

กออนันตกุล
เต็งไตรสรณ
สิงหะ
ไหมแพง
สุนทรโลหะนะกูล
ตันติสารศาสน
ปตานุพงศ
ปรีชาไว
เบญจวัง
ชํานิประศาสน
สุนทรสัจ
ชูบุญ
ประสาธนวนกิจ
แสงถวัลย
วิทยานนท
วรกุล
จิตตโสภณ
เรืองณรงค
แกลวทนงค

รายชื่อคณะทํางานผูไมสามารถเขารวมประชุม
1. แพทยหญิงมยุรี
วศินานุกร
2. แพทยหญิงสินิจธร
รุจิระบรรเจิด
3 นายแพทยอนุพงศ
นิติเรืองจรัส
4. แพทยหญิงประสิน
จันทรวิทัน
5. นายแพทยสงวนสิน
รัตนเลิศ
6. นายแพทยสิทธิโชค
อนันตเสรี
7. แพทยหญิงสายบัว
ชี้เจริญ
8. นายแพทยโกวิทย
พฤกษานุศักดิ์
9. แพทยหญิงพรรณทิพย
ฉายากุล
10. นายแพทยวิวัฒนา
ถนอมเกียรติ
11. แพทยหญิงรัตนา
ลีลาวัฒนา
12. นางสาวมัลลิกา
สุสานนท
13. นางสาวเสาวนีย
อนุชาญ
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ประธาน
รองประธานฝายการศึกษาหลังปริญญา
รองประธานฝายเลขานุการ

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
รองประธานฝายการศึกษากอนปริญญา

ผูชวยเลขานุการ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นางชุติมา

แกวมี

เริ่มประชุมเวลา 12.30 น.
แพทยหญิงอุนใจ กออนันตกุล ประธานไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมพิจารณา
และรับรองรายงานการประชุมโดยมีขอแกไขดังนี้
1.1 หนาที่ 2 วาระที่ 1.2 การเสนอชื่อรองประธานคณะทํางาน เปลี่ยนจาก “และนายแพทย
สกล สิงหะ อาจารยฝายเลขานุการ” เปน “และนายแพทยสกล สิงหะ รองประธานฝายเลขานุการ”
1.2 หนาที่ 3 บรรทัดที่ 3 และ 4 เปลี่ยนจาก “อาจตองปรับใหมโดยใหการสนับสนุนอาจารย
ดานการเรียนการสอน และอาจารยที่ทํางานดานกิจการนักศึกษามากขึ้น” เปน “อาจตองปรับใหมโดยให
ความสําคัญทางดานการเรียนการสอน และงานดานกิจการนักศึกษามากขึ้น”
1.3 หนาที่ 3 ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน บรรทัดที่ 33-34 เปลี่ยนจาก “เนื่องจาก
ขณะนี้เนื้อหาตองปรับใหมตามเกณฑมาตรฐานแพทยสภา อาจตองเปลี่ยนคําวา basic doctor เปน primary
care physician” เปน “เนื่องจากขณะนี้เนื้อหาตองปรับใหมตามเกณฑมาตรฐานแพทยสภา เพื่อผลิตแพทย
เปน basic doctor คือแพทยปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการระดับปฐมภูมิไดดี”
2. การทํา SWOT ที่ประชุมไดพิจารณาทํา SWOT ตอจากการประชุมครั้งที่แลว
2.1 พิจารณา Strengths และ Weaknesses เพิ่มเติม (ในสวนที่มีแถบสีเทา) สรุปไดดังนี้

Strengths

Weaknesses

บุคลากร: Admin, Staff, Students
Admin
- ผูบริหารมีความตอเนื่องและมีความเปนกลาง
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น
- บุคลากรใหความรวมมือที่ดี
- บุคลากรที่อยูใ นระดับผูบริหารมีอายุไมมาก
Staff
- อาจารยใหมรกั นักศึกษา เต็มใจทีจ่ ะสอน
- อาจารยเการักนักศึกษามากกวา
- มีความพรอมและใหความรูด าน non-medical
knowledge
- เปนสังคมใกลชิดทําใหนักศึกษาและอาจารยได
เรียนรูซึ่งกันและกัน มี role model
- บุคลากรมีศักยภาพและตื่นตัวพัฒนาอยางตอเนื่อง
- บุคลากรมีความรักองคกรและเห็นคุณคาขององคกร
- มีการบูรณาการกับบุคลากรในชุมชน / มี
ความสัมพันธกบั บุคลากรในชุมชน
- อาจารยจบจากหลากหลายสถาบัน แตยังมีความ
ภักดีกับองคกร

บุคลากร: Admin, Staff, Students
Admin, Staff
- ภาระงานมีหลายดาน รูกวางแตไมรูลึก (รูแ คบ ไมรู
ลึก)
- รูลึกแตไมรูรอบ
- ทํางานไมตรงกับศักยภาพและความถนัด
- ทักษะทางสังคมไมดี
- ไมรู holistic
- ไมสนใจสิ่งแวดลอม และชุมชน และกีดกันไมใหคน
อื่นทํา
- ขาดทักษะทางจิตวิญญาณ/มุทิตาจิต
- ขาดกลยุทธการพัฒนาทางจิตใจ ขาดการประเมิน
อยางมีวจิ ารณญาน
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Strengths

Weaknesses

- เปนตัวของตัวเอง
- บุคลากรมีความหลากหลายทางศาสนา และ
วัฒนธรรม
- ไมมีความขัดแยงอยางชัดเจน
- อาจารยทํางานอยางมีความสุข
- การเดินทางสะดวก
- มีเวลาใหกับครอบครัว
- อาจารยมี positive thinking
- Medical students
Medical students
- สามัคคี
- สวนใหญเปนคนชั้นกลาง มีความคุนเคยและ
สามารถปรับตัวกับชีวิตในภูมภิ าค ชนบท
- มีความเขาใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น
- นักเรียนมีความหลากหลายของระดับการเรียน
ระดับความรู (IQ)
- มีความคิดเปนของตัวเองและมีความเปนตัวของ
ตัวเองสูง
- หางไกลจากวัตถุนิยม
- มีความใกลชดิ กับธรรมชาติ
การบริหารจัดการ
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยี
- มีระบบการจายคาตอบแทนใหกับบุคลากรที่ดีกวา
ในระบบราชการเดียวกัน
- จัดระบบสวัสดิการ เชน ที่พกั ความปลอดภัย และ
อื่น ๆ ใหกับบุคลากร
- มีระบบการคัดเลือกอาจารยใหมตามความตองการ
ของคณะฯ (vision-mission oriented)
- ระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่ครอบคลุม
intelligence ที่พึงปรารถนาของแพทย ไดแก
aptitude test, ethics
- การมีระบบประกันคุณภาพในทุกดานทําใหบุคลากร
มีความตื่นตัวในการทํางาน
- ระบบการศึกษาแบบ PBL
- มีหลักสูตร PhD-MD
- มีหลักสูตร PhD รวมกับตางประเทศ
- มี excellence center (หลังปริญญา) ชวยสนับสนุน
ดานการเรียนการสอน
- Infrastructure ทางระบาดวิทยาเขมแข็ง (หลัง

Medical students
- ไมรบั ฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- Self-centered เอาความคิดของตนเปนใหญ
ออนไหวงาย (hyper-sensitive)
- ระดับความสามารถในการเรียนรูต่ําหรือชา
EQ นอย
- ความตั้งใจในการเปนแพทยนอย (ไมเขาใจใน
วิชาชีพแพทย)
- มีปญหาดาน maturity ความรับผิดชอบตอหนาที่
การแสดงออก
การบริหารจัดการ
- ระบบการตกลงภาระงานไมชัดเจน
- ระบบการบริหารจัดการ PBL ยังไมเอื้ออํานวยให
อาจารยเขาใจในระบบ
- นักศึกษาขาดความเชื่อมั่นในความรูที่ไดจาก PBL
วาถูกตองหรือครบตามวัตถุประสงคหรือไม
- ควรมีระบบทีพ่ ฒ
ั นาเจตคติของอาจารยในดาน
ความเปนครูที่จะสอนและเปน role model ในความ
เปนแพทยที่ดี สมาชิกของชุมชนที่ดี (medical
professionalism)
- ไมมีขอมูลพื้นฐานในการชี้นําสังคมในการทํา
หลักสูตร (health or burdens of health in the
region)
- วิเคราะหสังคมไมไดเพราะขาดขอมูล
- นักศึกษาไมมนั่ ใจความรูในสิ่งใหมๆ ขาด critical
analytical thinking หรือความสามารถในการบูรณา
การความรูใหมเขากับความรูเดิมหรือนํามาแกไข
ปญหาแวดลอมใหม
- วิธีการประเมินผลวัดไดไมครบกับกระบวนการเรียน
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ปริญญา)

Strengths

Weaknesses

การสอนและวัตถุประสงค โดยเฉพาะอยางยิง่ ใน
ดานจริยศาสตร medical professionalism
- วิธีการเรียนใน PBL เพียงเพื่อใหครบตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดให นักศึกษาไมไดคนควาเอง
ไปใชโพยแทน เนื่องจากแรงกดดันวากลัวจะ set ได
ไมครบ learning objectives
- นักศึกษาไมมกี ารสะทอนเรื่องกระบวนการคิด
ความกาวหนาทั้งทางดานการเรียน ความเปนคน
หรือขอดีขอดอยของตนเอง
- ไมมีเครื่องมือที่ดี (valid) ในการประเมิน
competency ที่สําคัญบางพิสัย ไดแก medical
professionalism, ethics, critical thinking,
decision making รวมทั้งเครื่องมือที่แมนยําในการ
ประเมิน process ของ PBL group
- Facilitator ขาดความเขาใจใน different learning
styles ของนักศึกษา

2.2 พิจารณา Opportunity และ Threat สรุปไดดังนี้
Opportunity
สังคมและวัฒนธรรม
- ความหลากหลายแตกตางทางวัฒนธรรม ศาสนา
ของบุคลากรและชุมชนทําใหมีโอกาสในการปรับตัว
เขาใจในความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา และวิถี
ชีวิตหลายรูปแบบ
- มีปราชญทอ งถิ่นซึ่งสามารถบูรณาการภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นดานการเรียนการสอนได
- มีแหลงความรูในชุมชนซึ่งสามารถใชในการเรียน
การสอนได
- คนในทองถิ่นภาคใตรูจักสิทธิของตนเองมากและ
บางคนพรอมทีจ่ ะเรียกรอง ทําใหนักศึกษาตอง
คํานึงถึงสิทธิของผูปวย
เทคโนโลยี
-

Threat
สังคมและวัฒนธรรม
- ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจาก
เหตุการณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
- สังคมวัตถุนิยม
- ระบบสงเสริมคุณคาภายในของปจเจกบุคคลไม
ชัดเจน จับตองไมได ไมสามารถแสดงใหนักศึกษา
เห็นไดอยางชัดเจน สังคมไมเชิดชูคนดี คุณธรรม
จริยธรรมอยางชัดเจน
- ความคาดหวังของผูรับบริการตอแพทยสูง

เทคโนโลยี
- ตามเทคโนโลยีไมทัน
- ติดกับเทคโนโลยีสมัยใหม (อุปสงคเทียม) เบี่ยงเบน
เปาหมายที่แทจริงของการดูแลรักษาสุขภาพโดย
นําไปผูกพันกับการตรวจที่ดูทันสมัย ราคาแพง
การเมืองและกฎหมาย
- งบประมาณจะมาตามหัวนักศึกษาแพทย

การเมืองและกฎหมาย
- การออกนอกระบบเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
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Opportunity

Threat
- นโยบายสนับสนุนการศึกษาเปลี่ยนแปลงบอย ขาด
ความยั่งยืนตอเนื่อง
- ความไมจริงใจของรัฐบาลในการสนับสนุน
งบประมาณ
- การใหผลิตแพทยเพิ่มโดยไมไดรับการสนับสนุนดาน
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ไดแก สถานที่ อาจารย
แพทย งบประมาณ และการตั้งเปาที่ไม realistic
ตามหลักวิชาการ
- การออกนอกระบบเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐบาล
- การไมเพิม่ อัตราขาราชการใหกับคณะแพทยศาสตร
เศรษฐกิจ
- น้ํามันแพง ของแพง
- คาครองชีพสูง
- ตนทุนการผลิตอาจารยแพทย นักศึกษาแพทย และ
infrastructure ราคาแพง
การแขงขัน
- การแขงขันของโรงเรียนแพทยในประเทศเพิ่มขึ้น ทั้ง
รัฐบาลและเอกชน
- การปรับเปลี่ยนระบบการสอบคัดเลือก
- อาจารยลาออกไปอยูโรงพยาบาลเอกชน
- ความยากลําบากในการรักษา loyalty of staff
เนื่องจากอาจารยแพทยเปนบุคลากรหายากและ
เปนที่ตองการของตลาดภายนอก

รัฐบาล
- มีอิสระในการกําหนดนโยบายในการบริหารงาน
- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรของรัฐบาล
- รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญและความตองการ
ประเทศในการผลิตแพทยเพิ่ม

เศรษฐกิจ
-

การแขงขัน
-

ทําเลทีต่ ั้ง
- อยูใ นเขตภาคใตใกลกับมาเลเซีย สิงคโปร ทําใหมี
การแลกเปลี่ยนอาจารย/นักศึกษาไดงาย
2.3 พิจารณากลยุทธใหม (บางสวน)
กลยุทธ
1. แบงภารกิจอาจารยใหชัดเจนทั้ง 3 ดาน
2. เมื่อภารกิจชัดเจนเพียงพอ มี core group ของอาจารยดานการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
3. พัฒนาอาจารยกลุมดานการเรียนการสอนใหชัดเจน
3.1 Advance courses for the following
- Ideal facilitator’s roles
- Assessment of process of PBL small group discussion
- Teaching methods for decision-making, critical analysis, and self-assessment
(self-reflection)
4. พัฒนาเครื่องมือดานการเรียนการสอนที่สรางความนาเชือ่ ถือแกนักศึกษา
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4.1 Evidence-based construction of assessment tools for
- PBL process (interrater-proof, internal variation-proof)
- Formative evaluation of different medical professionalism domains such as
ethics, critical thinking, decision-making, altruism
3. ทบทวนวิสัยทัศนและเปาประสงค
3.1 วิสัยทัศน
วิสัยทัศนเดิม
วิสัยทัศน 2550 "เปนคณะแพทยศาสตรชั้นนําของประเทศ"
ความเห็นจากที่ประชุม
เนื่องจากวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กําหนดไววา "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" เปนมหาวิทยาลัยชัน้ นําในระดับภูมิภาคเอเซีย ซึ่งจะทําหนาที่ผลิตบัณฑิตบริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐานและเลือกเปนผูนําทางวิชาการในบางสาขา
ที่ประชุมจึงมี
ความเห็นวาควรกําหนดวิสัยทัศนของคณะฯ ใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย และปรับเปลี่ยนระยะเวลาไปถึง
พ.ศ.2555
ที่ประชุมไดเสนอวิสัยทัศนใหม ดังนี้
วิสัยทัศน 2555 "เปนคณะแพทยศาสตรชั้นนําของเอเซีย”
3.2 เปาประสงค
เปาประสงคเดิม
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม
ความเห็นจากที่ประชุม
เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน บัณฑิตในคณะแพทยศาสตรชั้นนํา ควรมีความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี
เปาประสงคใหม
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีความสามารถในการแขงขันในระดับสากล
16.00 น.

ที่ประชุมไดกําหนดใหมีการประชุมครั้งตอไปในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2548 เวลา 14.00-

ปดประชุมเวลา 16.00 น.
ผูบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวจุฬาลักษณ เรืองณรงค
นางอัษฎาพร แกลวทนงค

ผูตรวจรายงานการประชุม
แพทยหญิงอุนใจ กออนันตกุล
นายแพทยสกล สิงหะ
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