
    แต่งตั้งผู้บริหาร

1. ผศ.นพ.ชิต เพชรพิเชฐเชียร	
พ้นจาก		 			:	รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
	 					และผู้อำานวยการโรงพยาบาล
แต่งตั้งเป็น		:	รองคณบดีฝ่ายโครงสร้าง
	 					กายภาพและสนับสนุนบริการ

2. ผศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง 
พ้นจาก		 			:	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
แต่งตั้งเป็น		:	รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล	
	 					และผู้อำานวยการโรงพยาบาล

3. พญ.อัจฉรีย์ อินทุโสมา 
แต่งตั้งเป็น		:	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

4. นางจารุวรรณ บุญรัตน์ 
แต่งตั้งเป็น	:	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร	มนุษย์

     ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน
	 	 	 	 	 ฝ่ายการศึกษากำาลังดำาเนินการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนตามเกณฑ์ของ
แพทยสภา	 โดยในหลักสูตรใหม่จะมีการลดความ
ซ้ำาซ้อนของเนื้อหา	 เพิ่มส่วนสำาคัญ	 สร้างความ
ต่อเนื่องของรายวิชา	 เพิ่มวิชาเลือกเสรี	 และปรับ					
น้ำ าหนักของแต่ละรายวิชาโดยไม่มีการเพิ่ม
หน่วยกิต	 ซึ่งจะมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมในการร่างหลักสูตรนี้ด้วย
	 นอกจากนี้	 จะมีการแยกหลักสูตร
การเรียนการสอนของแพทย์ชนบทกับแพทย์		
หลักสูตรปกติอย่างชัดเจน	 โดยจะใช้โรงพยาบาล
ชุมชน	 9	 โรงพยาบาลในเครือข่ายเป็นฐานการ
เรียนรู้ในชั้นคลินิก	 ซึ่งคณะกรรมการฯ	 ได้ไป
ประเมินความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชน										
เบื้องต้น	3	โรงพยาบาล	ได้แก่	โรงพยาบาลนาทวี
โรงพยาบาลจะนะ	 และโรงพยาบาลโคกโพธิ์	 ซึ่ง
อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม	 และเตรียม
บุคลากรในการสอน

     การคัดเลือกคณะกรรมการประจำาคณะ
     แทนกรรมการที่หมดวาระ
	 เนื่องจาก	 นพ.ปราโมทย์	 ทานอุทิศ	
กรรมการโครงการแต่งตั้งคณาจารย์ประจำา	 จะ
ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่	 16	 ธ.ค.	 58	
จึงมีการเสนอชื่ออาจารย์	 จาก	3	ภาควิชา	 ได้แก่	
ภาควิชารังสีวิทยา	 ชีวเวชศาสตร์	 และเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน	 ที่ประชุมได้คัดเลือกให้	 นพ.ปราโมทย์ 
ทานอุทิศ	 ภาควิชารังสีวิทยา	 เป็นคณะกรรมการ
ประจำาคณะต่ออีกวาระหนึ่ง

     การเตรียมรับการประเมิน WFME
	 การศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ใน
ต่างประเทศตั้งแต่ปี	 2560	 เป็นต้นไป	 หลักสูตร	
ปริญญาตรีต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน	WFME	
ก่อน	โดยในขณะนี้	กสพท.	กำาลังดำาเนินการตรวจ
รับรองมาตรฐานมหาวิทยาลัย	 โดยเลือก	 ม.อ.	
เป็น	1	ใน	5	มหาวิทยาลัยนำาร่องของไทย
		 สำาหรับ	WFME	มีเกณฑ์การประเมิน	9	
องค์ประกอบ	 36	 องค์ประกอบย่อย	 ซึ่งมีเกณฑ์
การประเมินทั้งหมด	 191	 ข้อ	 แบ่งเป็นเกณฑ์ขั้น
พื้นฐานที่ต้องผ่านทุกข้อ	 จำานวน	 100	 ข้อ	 และ
เกณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ	 จำานวน	 91	 ข้อ	 จาก
การประเมินตนเองของคณะได้	 189	 ข้อ	 จาก	
191	ข้อ	และเกณฑ์พื้นฐานผ่านทั้งหมด	โดยคณะ
กรรมการจะตรวจเยี่ยมในวันที่	22-26	ธ.ค.	57

     การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่ง
     ประเทศไทย ครั้งที่ 16
		 มีกำาหนดจัดขึ้นในวันที่	 23-25	 ส.ค.	
58	ในธีม	“แพทย์ยุคใหม่เพื่อความเสมอภาคทาง
สุขภาพ”	(Future	Physician	 for	Health	Equity)	
โดยคณะแพทย์ฯ	เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

     บทบาทของคณะแพทย์ฯ ท่ามกลาง
     สถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้
	 เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้	 ก่อให้เกิดผลกระทบในด้าน
การบริการ	 รวมถึงการศึกษาในด้านสาธารณสุข					

     โครงการจัดสร้างศาลาหลวงปู่ทวด
	 โครงการจัดสร้างศาลาหลวงปู่ทวด	
มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นสถานที
ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้ป่วย	 ประชาชน	 และบุคลากร							
โดยมี	 รศ.ดร.ภิญโญ	 สุวรรณคีรี	 ศิลปินแห่งชาติ	
เป็นผู้ออกแบบศาลา	 สำาหรับความคืบหน้าของ
โครงการนั้น	 	 	 	 ขณะนี้โครงการฯ	 ได้มีการหารือ
ในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดในการสร้างร่วม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยจะสร้างเป็น
เป็นศาลาไม้ทรงไทย	 จัดสร้างบริเวณฝั่งตรงข้าม
อาคารเฉลิมพระบารมี	

     ผลการพิจารณาโครงการ  EdPEX200
	 EdPEX	 เป็นระบบคุณภาพที่ขับเคลื่อน
การศึกษาโดยตรง	 โดยมีการแบ่งมาตรฐานออก
เป็น	7	หมวด	ได้แก่	การนำาองค์การ	การวางแผน
มาตรฐานการผลิตแพทย์ให้ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล	 เชิงกลยุทธ์	 การมุ่งเน้นลูกค้า	 การ
วัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้	 การมุ่ง
เน้นบุคลากร	 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ	 และ
ผลลัพธ์	 ซึ่งคณะฯ	 เป็น	 1	 ใน	 3	 สถาบันที่ได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์	 EdPEX200	 และในขั้น
ต่อไป	 คณะฯ	 จะจัดส่งรายงานการประเมินให้แก่	
สกอ.	เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง	3	ปี	เพื่อเตรียมเข้า
รับการประเมิน	EdPEX300	ในขั้นที่สูงขึ้น

      งานแพทยศาสตรสังสรรค์และกีฬาสี 58
	 จากผลที่ได้ตามแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การจัดงานแพทยศาสตรสังสรรค์และกีฬาสี	 ทาง
คณะกรรมการฯ	 จึงกำาหนดจัดงานในวันเสาร์ที่	
31	ม.ค.	58	โดยมีกิจกรรมดังนี้

- ช่วงเช้า	 :	วิ่ง	Fun	Run	เดินพาเหรด	ประกวด
กองเชียร์	 ประกวดเชียร์ลีดเดอร์	 และแข่งขันกีฬา
มหาสนุก	ณ	อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ

- ช่วงเย็น	:	งานแพทยศาสตรสังสรรค์	ณ	ลานใต้
อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์	 โดยจัด
ในรูปแบบงานวัด	พร้อมด้วยซุ้มเกมส์หรรษา	และ
กิจกรรมบนเวที	 อาทิ	 ตอบปัญหาเกี่ยวกับคณะ

จึงมีการจัดตั้ง	 “มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและการ
สร้างความสมานฉันท์ในชายแดนใต้”	 (มยส.)	
ภายใต้มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 โดย
ใช้บทบาทของการดูแลสุขภาพเพื่อช่วยให้เกิด
ความสมานฉันท์และความสงบสุขในพื้นที่
พร้อมทั้งพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาทาง	
สาธารณสุขให้แข็งแกร่ง	 สร้างความเข้าใจและ
ยอมรับในความแตกต่างทางเชื้อชาติ	ศาสนา	แก่
ประชาชนในพื้นที่	เพื่อให้อยู่ด้วยกันได้อย่างสันติ
	 นอกจากนี้	 ยังมีการจัดพิมพ์หนังสือ	
Healing	 Under	 Fire	 :	 The	 Case	 of	 Southern	
Thailand	 เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์
ความไม่ ส งบและบทบาทการสร้ า งความ
สมานฉันท์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและมูลนิธิฯ	
ตลอดระยะเวลา	 10	 ปีที่ผ่านมา	 โดยผู้ที่สนใจ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่	ศ.นพ.	วีระศักดิ์	
จงสู่วิวัฒน์วงศ์	หน่วยระบาดวิทยา

     การกำาหนดแนวปฏิบัติสำาหรับผู้มีส่วน
     เกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผล
     การสอบของนักศึกษาแพทย์
	 มติที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ				
เห็นสมควรให้กำาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการวัด
และประเมินผลว่า	 ผู้ที่มีความสัมพันธ์ในฐานะ
เครือญาติหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้าสอบ
ต้องไม่มีส่วนร่วมในการคัดเลือกข้อสอบ	 การจัด	
การสอบ	 การตัดสินผลหรือการประเมินใดๆ	 ที่มี
ผลต่อคะแนนหรือการตัดสินได้ตก

					ขออนุมัติจัดตั้ง K-MED Club
	 ธนาคารกสิกรไทย	 ขออนุญาตใช้พื้นที่	
200	 ตร.ม.	 บริเวณชั้น	 2	 ของโรงพยาบาล	 เพื่อ
สร้างเป็น	 K-MED	 Club	 สำาหรับใช้เป็นสถานที่
อำานวยความสะดวกแก่แพทย์และองค์กรแพทย์		
พร้อมปรับปรุงส่วนห้องประชุมและสำานักงาน
ในบางส่วน	 ดำาเนินการออกแบบ	 ก่อสร้าง	 และ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยธนาคารกสิกรไทย	 ทั้งนี้	
ทางคณะกรรมการคณะฯ	ยังมิได้อนุมัต	ิโดยจะมีี
การเจรจากับธนาคารในรายละเอียดต่อไป

การแสดงผู้บริหาร	 การแสดงจากสีต่างๆ	 ฯลฯ	
นอกจากนี้	จะมีการจับแจกเงินและของรางวัลเพื่อ
เป็นของขวัญแก่บุคลากร
	 	 	 	 	 	ทั้งนี้	 การแข่งกีฬาประเภทกีฬาสากล	จะมี
การจัดแข่งให้เสร็จสิ้นก่อนล่วงหน้า	 1	 สัปดาห์	
สำาหรับการจัดแบ่งหน่วยงานตามสี	 จะยึดตามสี
เดิมของปีที่ผ่านมา	คือ	สีฟ้า	ม่วง	ส้ม	ชมพู

     การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วม
     โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ
	 ตามที่คณะฯ	 มีนโยบายในการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปล่ียนทาง
วัฒนธรรมกับโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศ	
คณะฯ	 จึงมีโครงการที่จะจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุน
นักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน	 โดย
มีกรอบการพิจารณาจัดสรรทุนเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้

กลุ่ม 1	 :	 ไปแลกเปลี่ยนยังกลุ่มประเทศ	 AEC	มี
กรอบการอนุมัติทุนสนับสนุน	35,000	บาท

กลุ่ม 2	:	มี	2	กลุ่มย่อย	ดังนี้
	 	 -	 2.1	 นอกกลุ่มประเทศ	 AEC	 มีกรอบการ		
อนุมัติทุนสนับสนุน	 20,000	 บาท	 จำานวน	 40	
ทุน
		-	2.2	สำาหรับนักศึกษาที่สมัครขอทุนภายใต้ข้อ	
2.1	ที่มีความประพฤติดี	ผลการเรียนดี	ฐานะทาง
ครอบครัวปานกลาง	 สามารถขอรับทุนสนับสนุน
เพิ่มอีก	20,000	บาท	จำานวน	15	ทุน

	 สำาหรับเกณฑ์การคัดเลือก	 จะประกอบ
ด้วยการทดสอบภาษาอังกฤษและการสัมภาษณ์
โดยคณะกรรมการ	 จัดลำาดับการพิจารณาโดย
เรียงลำาดับคะแนนสูง-ต่ำา	 โดยหลักเกณฑ์ข้างต้น
จะมีการหารือเพื่อสรุปข้อกำาหนดเพิ่มเติมอีกครั้ง

			  แสดงความยินดี
	 นายเจริญพร   แก้วละเอียด		ตำาแหน่ง				
นักวิชาการศึกษา	 สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์			
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 โครงการประกวดผลงาน
ประเภท	 Poster	 Presentation	 ในงานประชุม
วิชาการแพทยศาสตรศึกษา	ครั้งที่	13

     เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกโครงการ      
     100ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
	 ที่ประชุมเห็นชอบการเสนอชื่อ	 ผศ.ดร.
จุฑารัตน์ สถิรปัญญา	 อาจารย์ประจำาภาควิชา
เวชศาสตร์ชุมชน	 ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม
และจริยธรรม	ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

     พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น
     ม.อ. ประจำาปี พ.ศ. 2557

					มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ	7	ราย	ดังต่อไปนี้

กลุ่ม	1	:	ตำาแหน่งอำานวยการระดับสูง
 รศ.นพ.พรพรต ลิ้มประเสริฐ 
	 ภาควิชาพยาธิวิทยา
กลุ่ม	2	:	ตำาแหน่งผู้บริหารระดับต้น
 คุณภัคจิรา เบญญาปัญญา
	 งานโภชนาการ
กลุ่ม	3	:	วิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
 นางนันทินาฏ ละอองแก้ว
	 หออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม	(MICU)
กลุ่ม	4	:	ลูกจ้างประจำา
 นางผอบ แก้วสุวรรณ
	 หน่วยเคมีคลินิก	ภาควิชาพยาธิวิทยา
กลุ่ม	5	:	พนักงานมหาวิทยาลัย	ตำาแหน่งวิชาการ
 พญ.สุภาพร โรยมณี
	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
กลุ่ม	6	:	พนักงานมหาวิทยาลัย	วิชาชีพเฉพาะ
 น.ส.รุชดาร์ โย๊ะหมาด
	 หออภิบาลผู้ป่วยอายุรกรรม	(MICU)	
กลุ่ม	7	:	พนักงานเงินรายได้
 นางพัฒน์นรี กำาเนิดติณห์กุลธร
	 หอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก

สาระจากที่ประชุมทีมบริหารคณะ สาระจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำาคณะ
วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน และ 9 ธันวาคม 2557   ณ ห้องประชุม A401 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน และ 12 ธันวาคม 2557   ณ ห้องประชุม A501

ภาพ : แบบจำาลอง

ศาลาหลวงปู่ทวด และ

พื้นที่ก่อสร้างบริเวณ

ฝั่งตรงข้ามอาคาร

เฉลิมพระบารมี

ภาพ : แบบจำาลอง

K-Med Club ที่

นำาเสนอโดย KBank

พื้นที่ก่อสร้าง



									หากคุณมีปัญหาค้างคาใจ	ที่อยากให้	“ทีมบริหาร”	มาไขข้อข้องใจ	หรือให้รายละเอียดเพิ่มเติม	หรือมีอะไรที่่คุณอยากฝากบอกถึง		“ทีมบริหาร”	
เพียงแค่เขียนคำาถามหรือความคิดเห็นของคุณลงในพื้นที่ด้านล่าง	และส่งกลับมายัง	งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร	์
มั่นใจได้เลยว่าทุกข้อความของคุณจะได้รับการส่งตรงถึงทีมบริหารอย่างแน่นอน	

         ทีมบริหาร เต็มใจและยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นของคุณ เพราะเราตระหนักดีว่า ชาวครอบครัวคณะแพทยศาสตร์ทุกคน เป็นส่วนสำาคัญ

ที่ทำาให้คณะฯ ประสบความสำาเร็จและเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

ต้องการส่งตรงถึง

จัดทำ�โดย ง�นประช�สัมพันธ์ คณะแพทยศ�สตร์   โทร 1145-6   E-mail : pr@medicine.psu.ac.th

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริหาร

และรักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำานวยการโรงพยาบาล

รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างกายภาพและสนับสนุนบริการ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

รองคณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายนิเวศน์และคุณภาพชีวิต

รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์

เรื่องเล่าจากทีมบริหาร
คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ปีที่ 1   ฉบับที่ 1   วันที่ 1 มกร�คม พ.ศ. 2558

สื่อเพ
ื่อก�รสื่อส�รภ�ยในของช�วคณ

ะแพ
ทย์

คุยกับทีมบริหาร

แพทยศาสตรสังสรรคแ์ละกีฬาสี
จัดสร้างศาลาหลวงปู่ทวด

กสิกรไทยขอจัดตั้ง K-MED CLUB

ปรับตำาแหน่งผู้บริหาร
เสนอชื่อบุคลากรดีเด่น

ประเมินWFME

ข้อคำาถาม


