รายงานการประชุมทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ
การพัฒนาคณะแพทยศาสตรดานการเรียนการสอน ครั้งที่ 5
วันที่ 21 กันยายน 2548 เวลา 12.00-16.00 น.
ณ หองประชุม 3 ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร

รายชื่อคณะทํางานผูเขารวมประชุม
1. แพทยหญิงอุนใจ
2. นายแพทยสกล
3. แพทยหญิงประสิน
4. แพทยหญิงรัตนา
5. แพทยหญิงกันยิกา
6. นายแพทยสิทธิโชค
7. แพทยหญิงพรรณทิพย
8. นายแพทยชัชชัย
9. นางสาวสุภาพรรณ
10. นางสาวมัลลิกา
11. นางสาวจุฬาลักษณ
12. นางอัษฎาพร
13. นางสาวเสาวนีย

กออนันตกุล
สิงหะ
จันทรวิทัน
ลีลาวัฒนา
ชํานิประศาสน
อนันตเสรี
ฉายากุล
ปรีชาไว
จิตตโสภณ
สุสานนท
เรืองณรงค
แกลวทนงค
อนุชาญ

รายชื่อคณะทํางานผูไมสามารถเขารวมประชุม
1. แพทยหญิงมยุรี
วศินานุกร
2. แพทยหญิงสุภาภรณ
เต็งไตรสรณ
3. แพทยหญิงเมธินี
ไหมแพง
4. นายแพทยสมชาย
สุนทรโลหะนะกูล
5. แพทยหญิงจารุรินทร
ปตานุพงศ
6. นายแพทยถวัลย
เบญจวัง
7. นายแพทยสงวนสิน
รัตนเลิศ
8. นายแพทยววิ ัฒนา
ถนอมเกียรติ
9. แพทยหญิงฐิติมา
สุนทรสัจ
10. แพทยหญิงสายบัว
ชี้เจริญ
11. นายแพทยธนพันธ
ชูบุญ
12. นายแพทยวิศิษฐ
ประสาธนวนกิจ
13. นายแพทยอนุพงศ
นิติเรืองจรัส
14. นายแพทยธวัช
ตันติสารศาสน
15. แพทยหญิงพรเพ็ญ
แสงถวัลย
16. แพทยหญิงสินิจธร
รุจิระบรรเจิด
17. นายแพทยโกวิทย
พฤกษานุศักดิ์
18. แพทยหญิงพรรณทิพย ฉายากุล
19. นายแพทยอานนท
วิทยานนท
20. นางฉมาภรณ
วรกุล
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ประธาน
รองประธานฝายเลขานุการ

เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
รองประธานฝายการศึกษากอนปริญญา
รองประธานฝายการศึกษาหลังปริญญา

เริ่มประชุมเวลา 12.00 น.
แพทยหญิงอุนใจ กออนันตกุล ประธานไดกลาวเปดการประชุม โดยแจงใหที่ประชุมทราบวาการ
ประชุมครั้งนี้จะเปนการประชุมครั้งสุดทายเนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาของการดําเนินการ และไดดําเนินการ
ประชุมดังนี้
1. ทบทวนวิสัยทัศน ที่ประชุมไดพจิ ารณาวิสัยทัศนอีกครั้งหนึ่ง และมีความเห็นใหปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมดังนี้
วิสัยทัศนจากความเห็นของที่ประชุมครั้งที่ 4/2548
วิสยั ทัศน 2555 “เปนคณะแพทยศาสตรมาตรฐานสากล ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
และมีคุณธรรม เปนที่ยอมรับ เปนศูนยกลางการศึกษาและการฝกอบรมทางวิชาการระดับสูง บูรณาการดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และชี้นําสังคมโดยเฉพาะดานสุขภาพ”
วิสัยทัศนใหม
วิสัยทัศน 2555 “เปนคณะแพทยศาสตรมาตรฐานสากลที่บูรณาการดานการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และชี้นําสังคมดานสุขภาพ ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
และมีคุณธรรมเปนที่ยอมรับ เปนศูนยกลางการศึกษาและการฝกอบรมทางวิชาการระดับสูง”
ความเห็นจากที่ประชุม
- วิสัยทัศนควรกําหนดใหเห็นวาจะเปนอยางไรในอีก 5 ปขางหนา ที่ประชุมขอเนนในเรื่องของ
professionalism ซึ่งควรเตรียมใหนักศึกษาแพทยตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอวิชาชีพ
- การกําหนดวิสัยทัศน ควรพิจารณาวา จะเขียนวิสัยทัศนอยางไร และ จะมีวิสัยทัศนอยางไร
- มาตรฐานสากล วัดจากสิ่งที่ใชเปน benchmark ที่จะใชเปรียบเทียบ เชน 5 stars doctor
หรือการติดอันดับตาง ๆ ซึ่งเปนการเทียบไดแตไมใชการแขงขัน
2. ทบทวน 9 competencies ของนักศึกษาแพทย
ความเห็นจากที่ประชุม
- Critical appraisal skill วัด skill จากกิจกรรม Evident Based Medicine แตหากตองการ
วัด attitude ตองดูจาก culture
- Life long learning ไมใชเพียงแคเนนใหนักศึกษาคนหาขอมูลเปนเพียงอยางเดียว แต
นักศึกษาตองคิดวิเคราะหไดดวย
ที่ประชุมพิจารณาปรับ competencies ของนักศึกษาใหมดงั นี้
4 competencies
1. Professional competence
- Knowledge
- Clinical skills (reasoning + procedure)
- Team skill
- Problem solving & decision making skills
- Critical appraisal skill
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- Self-directed lifelong learning skill
2. Competence in Bioethics
3. Holistic care
4. Social & life skills
- Management skill
- Communication & information skills
- Community awareness
- Appreciation skill
3. พิจารณากลยุทธ ที่ประชุมไดพิจารณากลยุทธโดยแบงเปน 3 สวนดวยกันคือ
1. Input Selection
- Prerequisite
- IQ
- EQ
- MQ
- Linguistic (communication skill)
- Psychomotor skill
- Information extraction skill
- Basic problem solving skill
2. Process
- Problem-based learning
- Self-directed learning
- Evidence-based learning
- Contextual learning
- ICT (Information & Communication technology) aid learning
- Knowledge management
3. Evaluation
ปดประชุมเวลา 16.00 น.
ผูบันทึกรายงานการประชุม
นางสาวจุฬาลักษณ เรืองณรงค
นางอัษฎาพร แกลวทนงค

ผูตรวจรายงานการประชุม
แพทยหญิงอุนใจ กออนันตกุล
นายแพทยสกล สิงหะ
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