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1. ข้ อมูลส่ วนตัว (Personal Information)
1.1 ชื่อ สกุล : รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
1.2 ภาควิชา : อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
1.3 ประวัตกิ ารศึกษา
1.3.1 ระดับปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ การแพทย์)
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
1.3.2 การฝึ กอบรมหลังปริญญา
ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
วุฒิบตั รผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สาขาอายุรศาสตร์ ทวั่ ไป
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วุฒิบตั รผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สาขาโลหิตวิทยา
Fellow in Molecular Biology and
Bone Marrow Transplantation
Visiting Fellow in Bone Marrow
Transplantation
Master course of Clinical Education
1.4 การปฏิบัตงิ าน
บรรจุในตาแหน่งอาจารย์
เริ่มทางานในฐานะอาจารย์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
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2. ปรัชญา/กรอบแนวคิดด้ านการเรียนการสอน (Philosophy of Teaching and Learning)
Content is no longer king
ปั จจุบนั เนื ้อหาความรู้ได้ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วเป็ นแบบ exponential explosion ดังนันการสอน
้
แบบเดิมที่เน้ นการถ่ายทอดความรู้จงึ ไม่เหมาะสม ครุไม่สามารถสอนทุกอย่างโดยเฉพาะ factual
knowledge ประกอบกับความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถค้ นคว้ าหาความรู้ได้
อย่างกว้ างขวางและไม่มีขีดจากัด เปิ ดโอกาสให้ ตอ่ ยอดความรู้จากหลากหลายแหล่ง เพราะมีการรับรู้
กว้ างขวางขึ ้น เข้ าถึงและสื่อสารได้ ง่ายขึ ้น ความรู้ที่สาคัญน่าจะเป็ นความรู้ที่บรู ณาการ ไม่ใช่ความรู้แยก
ส่วน และเป็ น working knowledge ซึง่ เป็ นความรู้ที่จาเป็ น สามารถนาไปประยุกต์กบั การทางานในชีวิต
จริงได้ อย่างเหมาะสม การแสวงหาความรู้ตอ่ เนื่องและการคิดอย่างวิจารณญานจะชวยทาให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถใช้ ความรู้ได้ อย่างทันสมัยและทันเวลา อย่างไรก็ตาม การเข้ าถึงความรู้ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการใช้ ภาษา ความสามารถของเครื่ องมือและเทคโนโลยี
นิสยั ใฝ่ รู้ / การบริหารจัดการเวลาเพื่อเรี ยนรู้ และแนวคิดในการแก้ ปัญหาที่ใช้ ความรู้เป็ นฐาน
ดังนันเนื
้ ้อหาความรู้จงึ ไม่ได้ เป็ นสิ่งที่จาเป็ นเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ดังที่ อลั เบิรต์ ไอน์สไตน์ เคย
กล่าวไว้ วา่ “Education is not leaning the facts, but the training of the mind to think.”
Perspectives on Learning and Teaching
การเรี ยนรู้เป็ นเรื่ องของปั จเจก ผู้เรี ยนแต่ละคนมีการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกัน ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการ
เรี ยนรู้ในแต่ละคนก็ตา่ งกัน นอกจากนี ้ผู้เรี ยนก็ยงั มีความสามารถและอัตราการเรี ยนรู้ที่ไม่เท่ากันด้ วย การ
เรี ยนรู้ควรจะเน้ นลักษณะของการเรี ยนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) การเรี ยนรู้แบบ active ซึง่ จะทาให้
ผู้เรี ยนเข้ าใจและจาเนื ้อหาที่ได้ เรี ยนรู้ดีขึ ้นและนานขึ ้น การเรี ยนรู้แบบ transformative การเรี ยนรู้ที่เน้ น
ผลลัพธ์ (outcome-based learning) ไม่ใช่เพียงเพื่อความรู้ ต้ องได้ ทกั ษะ และได้ นิสยั /เจตคติ พัฒนาการ
ครบทุกด้ าน ในลักษณะของพหุปัญญา เรี ยนรู้เพื่อการรู้จกั และควบคุมตนเอง ครูควรให้ ความสาคัญการ
เรี ยนรู้ของผู้เรี ยนมากกว่าการสอน “Teach less, learn more.”
การเรี ยนรู้ต้องเป็ นกระบวนการต่อเนืองตลอดชีวิตดังคากล่าวที่วา่ “Life is experience, and
experience is learning.” ต้ องเรี ยนรู้จากตัวอย่างหรื อประสบการณ์ สิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรี ยน การ
เรี ยนรู้ที่ดีต้องเรี ยนรู้จากการปฏิบตั จิ ริงในบริบทจริงมากกว่าเรี ยนรู้ทฤษฏีในห้ องเรี ยน ดังสุภาษิตจีนที่กล่าว
ว่า “Tell me, I forget. Show me, I remember. Involve me, I understand.” นอกจากนี ้การให้ ข้อมูล
ป้อนกลับที่เหมาะสมจะทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนดังที่กล่าวมา ครูจงึ จาเป็ นต้ องปรับเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเอง และรูปแบบการสอน เป้าหมายคือพัฒนาการของผู้เรี ยนตามศักยภาพ ไม่ใช่สอนครบ ครูต้องมีกล
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ยุทธ์การสอนที่หลากหลาย โดยเน้ นการเรี ยนรู้เป็ นทีม การทางานร่วมกัน เปลี่ยนบรรยากาศจากการ
บรรยาย เป็ นการสร้ างปฏิสมั พันธ์และความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้เรี ยน ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน ให้
ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรี ยนรู้ บทบาทของครูเปลี่ยนจากผู้บรรยายหรื อบอกความรู้ เป็ นโคชผู้ให้
คาปรึกษา แนะนาหรื อลักษณะของ “ครูอานวย” (facilitator) ครูต้องเปิ ดใจกว้ าง เคารพและยอมรับ
ความคิดของผู้เรี ยน สร้ างบรรยากาศหรื อสภาวะแวดล้ อมที่เอื ้ออานวยต่อการเรี ยนรู้ จัดการเรี ยนการสอน
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนใช้ ความรู้เดิม (activation of prior knowledge) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความรู้ความ
คิดเห็นออกมาอย่างเปิ ดเผย (elaboration of knowledge) ติดตามและผูกพัน (engagement) กับ
กระบวนการเรี ยนการสอน และมีโอกาสสะท้ อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ (reflection) รวมถึงการออกแบบการวัดและ
ประเมินผลที่ตรงและเชื่อถือได้ นาผลการประเมินเป็ นข้ อมูลป้อนกลับ (feedback) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูจดุ แข็ง
และจุดอ่อนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป
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3. กิจกรรมด้ านการเรี ยนการสอนและบทบาทของความเป็ นครู (Teaching Activities and role as
a Teacher)
3.1 ระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
นักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 2 จานวน 180 คน
รายวิชาประวัตศิ าสตร์ การแพทย์ สอนบรรยายเรื่ อง “History of Medicine” จานวน 1 ชัว่ โมง
รายวิชา Fundamental Human Relation สอนบรรยายเรื่ อง “Medical interview” จานวน 1 ชัว่ โมง
รายวิชา Fundamental Clinical Practice and Medical Ethics สอนบรรยายเรื อง “Medical
Professionalism and Ethical Codes” จานวน 1 ชัว่ โมง
การวัดและประเมินผล ตามกาหนดไว้ ในแต่ละรายวิชา
นักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 3 จานวน 175 คน
รายวิชา 364-351 ระบบเลือดและชีววิทยาของมะเร็ง
ได้ นาการเรี ยนรู้แบบ team-based learning มาใช้ เป็ น formative assessment จานวน 3 ชัว่ โมง
เพื่อช่วยให้ นกั ศึกษามีความมัน่ ใจความรู้ที่ได้ ค้นคว้ าและเรี ยนรู้มาจากการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
นอกจากนี ้เป็ นการทบทวนความรู้เพื่อรู้จดุ แข็งและจุดอ่อนของตนเอง และยังเป็ นการเตรี ยมพร้ อมก่อนการ
วัดผลเมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนรายวิชา ดังแผนการสอนและตัวอย่างวิดทิ ศั น์
รายวิชา 388-381, 388-382 บทนาเวชศาสตร์ คลินิก 1, 2
- สอนบรรยาย เรื่ อง Clinical diagnosis and reasoning จานวน 1 ชัว่ โมง
- สอนบรรยาย เรื่ อง Principles of rational drug use จานวน 1 ชัว่ โมง
- Formative assessment I และ II ครัง้ ละ 3 ชัว่ โมง โดยใช้ กิจกรรม team-based learning
การวัดและประเมินผล ตามกาหนดไว้ ในแต่ละรายวิชา
นักศึกษาแพทยัชัน้ ปี ที่ 4 จานวน 140 คน
รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ 1,2,3 นักศึกษาจะหมุนเวียนมาครัง้ ละ 45-48 คน จานวน
3 รุ่น โดยอาจารย์ทงภาควิ
ั้
ชาจะร่วมกันสอน
บรรยายเรื่ อง การเขียนรายงานแบบ POMR จานวน 1 ชัว่ โมง
ได้ นาการเรี ยนรู้แบบ team-based learning มาใช้ ในการเรี ยนการสอนเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ พฒ
ั นา
ทักษะด้ านการคิดและการแก้ ปัญหา การประยุกต์ใช้ ความรู้ การทางานร่วมกันเป็ นทีม ในหัวข้ อเรื่ อง การ
ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะโลหิตจาง (Anemia) และ การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ (Bleeding)
ดังแผนการสอน
การสอนข้ างเตียง นักศึกษาประมาณ 5-6 คน เวลา 90 นาที โดยใช้ รูปแบบ clinical teaching ซึง่
ประกอบด้ วย briefing-clinical practice-debriefing
- Briefing เป็ นขันตอนการเลื
้
อกและเตรี ยมผู้ป่วยที่เหมาะสมและชี ้แจงบทบาท สิ่งที่ผ้ ปู ่ วยจะ
ประสบ พร้ อมทังขออนุ
้
ญาตผู้ป่วย การชี ้แจงนักศึกษาก่อนเรี ยนจากผู้ป่วยจริง วัตถุประสงค์
กระบวนการเรี ยน บทบาทต่อผู้ป่วย ประเมินกรอบความรู้และแนวคิดการแก้ ปัญหาผู้ป่วย
- Clinical practice เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั กิ ารสัมภาษณ์และการตรวจร่างกายผู้ป่วย
ภายใต้ การดูแลของอาจารย์
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- Debriefing เป็ นการอภิปรายวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากประวัตแิ ละการตรวจร่างกาย การระบุ
ปั ญหา การตังสมมติ
้
ฐาน การวินิจฉัยแยกโรค และการวางแผนการดูแลผู้ป่วย รวมทังประเด็
้
น
ทางจริยธรรม นักศึกษาจะสะท้ อนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ อาจารย์ให้ ข้อมูลป้อนกลับ
สอน practical session การอ่านและแปลผลสเมียร์ เลือดแก่นกั ศึกษา 8-10 คน โดยให้ นกั ศึกษา
ฝึ กหัดการอ่านและแปลผลสเมียร์ เลือดประกอบกับข้ อมูลของผุ้ป่วยด้ วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็ นที่ปรึกษา
การเป็ น preceptor ของนักศึกษา 2-3 คน ทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาเรื่ องการดูแลผู้ป่วย ทักษะคลินิก
พื ้นฐานได้ แก่การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลข้ อมูล การคิดวิเคราะห์และให้ เหตุผล การ
วางแผนการแก้ ปัญหาผู้ป่วย การเขียนรายงานผู้ป่วย ตลอดจนการเรี ยนรู้ในชันคลิ
้ นิก
การวัดและประเมินผล ตามกาหนดไว้ ในแต่ละรายวิชา
นักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 5 จานวน 140 คน
รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ 4,5 นักศึกษาจะหมุนเวียนมาครัง้ ละ 17-18 คน จานวน 8
รุ่น โดยอาจารย์ทงภาควิ
ั้
ชาจะร่วมกันสอน
ได้ นาการสอนแบบ Exam-based learning มาใช้ ในการเรี ยนหัวข้ อ “Management of common
hematological problems” จานวน 1 ชัว่ โมง โดยใช้ เทคนิก think-pair-share ร่วมกับรูปแบบของการ
วัดผลแบบ modified essay question (MEQ) และข้ อสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice question)
เพื่อให้ นกั ศึกษาพัฒนาทักษะการคิดและแก้ ปัญหา ประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์จริง
การวัดและประเมินผล ตามกาหนดไว้ ในแต่ละรายวิชา
นักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 6 จานวน 135 คน
รายวิชาเวชปฏิบตั อิ ายุรกรรม นักศึกษาจะหมุนเวียนมาครัง้ ละ 17-18 คน จานวน 8 รุ่น โดยอาจารย์ทงั ้
ภาควิชาจะร่วมกันสอน
สอนการดูแลผู้ป่วยใน นักศึกษาประมาณ 2-3 คน โดยอาจารย์ประจาหอผู้ป่วย ในลักษณะของ
teaching on the run สอนและให้ คาปรึกษาระหว่างการให้ บริการผู้ป่วยในหอผู้ป่วย
สอนการดูแลผู้ป่วยนอก นักศึกษา 1 คนต่อครัง้ ให้ นกั ศึกษาได้ มีประสบการณ์การดูแลและ
แก้ ปัญหาผู้ป่วยนอก พร้ อมทังการให้
้
คาแนะนาแก่ผ้ ปู ่ วย
ได้ พฒ
ั นาการสอนจริยธรรม โดยใช้ role play ในหัวข้ อเรื่ อง “Relationship with pharmaceutical
representatives” และเรื่ อง “Gifts from patients” โดยให้ นกั ศึกษา 3-4 คน แสดงบทสมมติจาก
ประสบการณ์จริง บันทึกเป็ นวิดทิ ศั น์ประมาณ 10-15 นาทีตอ่ เรื่ อง หลังจากนันได้
้ ฉายวิดทิ ศั น์ให้ เพื่อน
นักศึกษาคนอื่นดูและอภิปรายประเด็นที่ได้ ชมจากวิดทิ ศั น์ ดังแผนการสอนและตัวอย่างวิดทิ ศั น์
การวัดและประเมินผลตามที่กาหนดไว้ ในรายวิชา ได้ แก่ การสังเกตการปฏิบตั งิ าน (direct observation)
การเขียนบันทึกผู้ป่วย การสอบ mini-portfolio ในลักษณะของ case-based discussion
3.2 ระดับการศึกษาหลังปริญญา
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ใช้ ทนุ สาขาอายุรศาสตร์ จานวน 3 ชันปี
้ ปี ละ 12 คน
การฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านและแพทย์ประจาบ้ านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์ โรคเลือด จานวน 2 ชันปี
้ ปี
ละ 1 คน
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สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง รายวิชาการศึกษาทางคลินิก จานวน 94 คน จัดในลักษณะของ
บรรยายและอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การวัดและประเมินผลโดยการสังเกตการณ์ขณะร่วมกิจกรรม (ร้ อยละ
40) และการสอบข้ อเขียนแบบ take-home examination (ร้ อยละ 60)
3.3 หลักสูตรอื่นๆ
นักศึกษาทันตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 3 จานวน 100 คน รายวิชา 683-311 อายุรศาสตร์ สอนบรรยายเรื่ อง
Common problems in hematologic diseases
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4. สมรรถนะและผลสัมฤทธิด้านการสอน (Teaching Performance and Effectiveness)
จากการศึกษาความเห็นของนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 3 ต่อการใช้ TBL ในรายวิชา 364-351 ระบบเลือดและ
ชีววิทยาของมะเร็ง พบว่า ช่วยพัฒนาทักษะในการคิดและการให้ เหตุผล ร้ อยละ 88-93 การทางานเป็ นทีม
ร้ อยล 87-96 การแบ่งปั นความรู้ ร้ อยละ 89-96 บรรยากาศการเรี ยนสนุก ร้ อยละ 90-92 ช่วยสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ร้ อยละ 88-96 จาและเข้ าใจเนื ้อหาดีขึ ้น ร้ อยละ 87-92 และมีความมัน่ ใจในเนื ้อหาที่
เรี ยนรู้จากการเรี ยนรู้แบบ PBL ร้ อยละ 84-90 นักศึกษาพึงพอใจกับการเรี ยนรู้รูปแบบนี ้ ร้ อยละ 94-97
สาหรับความเห็นของนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 ต่อการเรี ยนรู้แบบ TBL ในรายวิชาสุขภาพและโรคของ
ผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ 1,2,3 พบว่านักศึกษามีเจตคติเชิงบวกต่อการเรี ยนรู้แบบนี ้ (พิสยั 4.10-4.39) ในด้ าน
การอภิปรายในกลุม่ การทางานเป็ นทีม บรรยาการเรี ยนรู้ การประยุกต์ใช้ ความรู้ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาน นักศึกษาพึงพอใจกับการเรี ยนรู้แบบ TBL เฉลี่ย 4.35 สัมฤทธิผลในการเรี ยนเพิ่มขึ ้น คะแนน
เพิ่มขึ ้นจาก 4.7 เมีอทาเป็ นรายบุคคลเป็ น 8.0/10 เมื่อเรี ยนเป็ นทีม และคะแนนเพิ่มขึ ้นจาก 6.5 เมีอทาเป็ น
รายบุคคลเป็ น 8.7/12 เมื่อเรี ยนเป็ นทีมอย่างมีนยั สาคัญ (p<.05) ในหัวข้ อ “ภาวะโลหิตจาง” และ “ภาวะ
เลือดออกผิดปกติ” ตามลาดับ
ผลประเมินการสอนบรรยายนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4 รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ 1, 2,
3 เรื่ องการเขียนรายงานแบบ POMR โดยรวมค่าเฉลี่ย 4.69/5 ดังผลการประเมินในภาคผนวก
ผลการวัดและประเมินผลรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ 1,2,3 สาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
และรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ 4,5 สาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 5
เกรด
A
B+
B
C+
C
X
E

จานวนคน

นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4
388-421
9
18
17
52
35
8
2
141

388-521
5
7
17
23
67
13
7
139

นักศึกษาชันปี
้ ที่ 5
388-521
5
7
17
23
67
13
7
139

388-521
5
7
17
23
67
13
7
139

388-522
8
33
43
26
24
3
2
139

ผลการวัดและประเมินผลรายวิชาการศึกษาทางคลินิก นักศึกษา 94 คน ได้ รับระดับขันดั
้ งนี ้ A 5 คน B+ 6
คน B 17 คน C+ 22 คน C 35 คน D+ - คน D 1 คน E 8 คน ผลการประเมินการสอนรายวิชาการศึกษาทาง
คลินิก พบว่าการอบรมช่วยเพิ่มความมัน่ ใจแก่แพทย์ใช้ ทนุ /แพทย์ประจาบ้ านในการสอนนักศึกษาแพทย์ใน
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เกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ย 4.00/5 และโดยภาพรวม ผู้เข้ าอบรมพึงพอใจคุณภาพของการจัดอบรมอยูใ่ นเกณฑ์ดี
ค่าเฉลี่ย 3.95/5 ได้ ประโยชน์มาก สามารถนาไปใช้ ได้ จริง ดังผลการประเมินในภาคผนวก

10 | P a g e

Teaching Portfolio 2014 – Arnuparp Lekhakula M.D., M.S., FRCPT, FACP

5. การเพิ่มพูนประสบการณ์ และการพัฒนาตนเองด้ านการศึกษา
(Professional Growth and Development in Education)
ประชุมวิชาการ Asian Medicine Education Association Conference ณ ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 30
มีนาคม – 1 เมษายน 2558
ประชุมวิชาการ 12th Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC) ณ The National
University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558
การประชุม 3rd Asia-Pacific Joint Conference on Problem-based Learning ณ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 4-7
ธันวาคม 2557
ประชุมวิชาการ The 3rd PSU Education Conference “Education Harmonization Beyond Frontier to
AEC” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18-19 ธันวาคม 2557
ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษานานาชาติ AMEE 2014 ณ เมืองมิลาน สาธาราณรัฐอิตาลี 31 ส.ค.573 ก.ย.57
ประชุมวิชาการ International Consortium for Educational Development 2014 ณ Karolinska
Institutet, Stockhomln ประเทศสวีเดน 15 มิ.ย.57-18 มิ.ย.57
ประชุมวิชาการ Prince Mahidol Award Conference 2014 ณ Royal Cliff Hotels Group พัทยา จังหวัด
ชลบุรี 29-31 ม.ค.57
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6. การมีส่วนร่ วมในพันธกิจ/ภารกิจของคณะหรือมหาวิทยาลัยด้ านการเรี ยนการสอน
(Contributions to the Teaching Profession and/or Your Institution)
6.1 บริหารและกรรมการต่ างๆ
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการศึกษา
อดีตผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
อดีตรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
อดีตหัวหน้ าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการพัฒนาการเรี ยนการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ต.ค. 2558
สัมมนาสภามหาวิทยาลัย เรื่ อง สภามหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อน มอ.ในอนาคต 25-27 กันยายน 2558
ประธานอนุกรรมการพัฒนาอาจารย์และนวตกรรมการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – ต.ค. 2558
กรรมการกาหนดกรอบหลักเกณฑ์การเป็ นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 19
มี.ค.58กรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2527 คณะกรรมการด้ านการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต : ผู้เชี่ยวชาญด้ านแพทยศาสตรศึกษา 12
ก.ค.55-31 พ.ค.59
กรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระยะที่ 2
กรรมการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระยะที่ 3
คณะกรรมการการวัดและประเมินผลการศึกษา (Student Assessment Committee) 1 ส.ค.56-30 มิ.ย.60
คณะกรรมการประจารายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชันปรี
้ คลินิก 9 ก.ค.56-17 พ.ค.57
ประธานคณะกรรมการประจารายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชา 388-381, 388-382 บทนา
เวชศาสตร์ คลินิก 1, 2 (Introduction to Clinical Medicine I, II) 19 พ.ค.57-19 พ.ค.59คณะกรรมการ
ประจารายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชา 364-351 ระบบเลือดและชีววิทยาของเนื ้องอก
(Hematopoietic System and Biology of Neoplasia) 19 พ.ค.57-19 พ.ค.59
คณะกรรมการประจารายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชาเวชศาสตร์ ครอบครัวและเวชศาสตร์
ชุมชน 1, 2 26 ก.พ.56-31 มี.ค.59
คณะกรรมการประจารายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และ
ผู้สงู อายุ 1,2,3,4,5 26 ก.พ.56-26 ก.พ.58
คณะกรรมการประจารายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชาเวชศาสตร์ ครอบครัวและเวชศาสตร์
ชุมชน 1, 2 26 ก.พ.56-31 มี.ค.59
คณะกรรมการประจารายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รายวิชาเวชศาสตร์ ครอบครัวและเวชศาสตร์
ชุมชน 3, 4 12 มี.ค.55-12 มี.ค.57
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6.2 การประชุมและอบรมต่ างๆ
ประธานฝ่ ายวิชาการ ในการจัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครัง้ ที่ 16 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย 23-25 สิงหาคม 2558
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง How to assess learning outcome มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
2-3 กรกฎาคม 2558
วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “ความรู้พื ้นฐานในการสร้ างข้ อสอบ MCQ และ MEQ” ภาควิชา
ศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 14-15 มีนาคม 2558
การจัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื อง “Active learning” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12-13 มีนาคม
2558
การจัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื อง “การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (PBL)” คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9-10 มีนาคม 2558
โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอน ประจาปี 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะกรรมการอานวยการ และคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ The 3rd PSU Education
Conference "Education Harmonization Beyond Frontier to AEC" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 18-19
ธันวาคม 2557
Organizing Committee ในการจัดการประชุม 3rd Asia-Pacific Joint Conference on Problem-based
Learning โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็ นเจ้ าภาพ ณ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 4-7
ธันวาคม 2557
วิทยากรบรรยาย “การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน : แนวคิดและการบริ การจัดการ” คณะ
เศรษฐศาสตร์ มอ. 13 สิงหาคม 2557
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่ อง ก้ าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30 กรกฎาคม – 1
สิงหาคม 2557
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7. เกียรติยศ รางวัล และการได้ รับการยอมรั บระดับองค์ กร ภูมิภาค ชาติหรื อนานาชาติ
(Organizational/Regional/National/International Honors, Awards or Recognition)
7.1 Honors, Awards
Investigator Award, 29th World Congress in Hematology, Seoul, Korea
รางวัลวิจยั ยอดเยี่ยม การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 5
7.2 Recognition
President, Asia-Pacific Association of Problem-based learning in Health Sciences พ.ศ. 2558 Secretary, 3th Asia-Pacific Joint Conference on Problem-Based Learning, Phuket, Thailand พ.ศ.
2556 – 2557
International Advisory Board of Asia-Pacific Conference on Problem-Based Learning พ.ศ. 2549
– ปั จจุบนั
Council Member of Asia-Pacific Association on Problem-Based in Health Sciences พ.ศ. 2543 –
ปั จจุบนั
Council Member of International Consortium of Educational Development พ.ศ. 2554-2558
ผู้เชี่ยวชาญด้ านแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
คณะผู้ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558
คณะกรรมการบริ หาร ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
แพทยสภา ( ผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ คณะกรรมการแพทย์สภาแต่งตัง)้ 10 มิ.ย.57 - 9 มิ.ย.59
อดีตประธานอนุกรรมการพัฒนาข้ อสอบ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถและรับรองคุณภาพผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา
กรรมการโครงการจัดตังส
้ านักงานรับรองมาตราฐานสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2557 กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์ แห่งประเทศไทย วาระ 2557 – 2559 (15 พ.ค.57- 31 ธ.ค.59)
กรรมการฝึ กอบรมและสอบ สาขาอายุรศาสตร์ โรคเลือด ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์ แห่งประเทศไทย วาระ
2557-2559
คณะทางานพัฒนาการสอบภาคปฏิบตั ิ สาหรับการสอบเพื่อหนังสืออนุมตั แิ ละวุฒิบตั รฯ สาขาอายุรศาสตร์
ปี การศึกษา 2559
อนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สปู่ ระชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 23 มิ.ย.57
คณะอนุกรรมการฝ่ ายมะเร็ งทางโลหิตวิทยาในผู้ใหญ่ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 19 พ.ค.5731 พ.ค.59
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คณะอนุก รรมการฝ่ ายเซลล์ ต้ น ก าเนิ ด เม็ ด เลื อ ด สมาคมโลหิ ต วิ ท ยาแห่ ง ประเทศไทย 19 พ.ค.5731 พ.ค.59
รองประธานคณะอนุก รรมการฝ่ าย Palliative care สมาคมโลหิ ต วิ ท ยาแห่ง ประเทศไทย 19 พ.ค.5731 พ.ค.59
อนุกรรมการชมรมโรคมะเร็ งต่อมนา้ เหลืองแห่งประเทศไทย สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2554อดีตบรรณาธิการวารสารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 4 พ.ค.55-2 พ.ค.57
ผู้ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลายมหาวิทยาลัย/สถาบัน
กรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
นายกผ่านพ้ นสมาคมเครื อข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
2558อดีตนายกสมาคมเครื อข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
2556-2558
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลายมหาวิทยาลัย
คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการใช้ ยา สาขาโรคโลหิตวิทยา 22 มิ.ย.57-22 มิ.ย.59
คณะอนุกรรมการการส่งเสริ มการใช้ ยาอย่างสมเหตุผล สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2556ประธานคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากาลังคนด้ านสุขภาพเพื่อการใช้ ยาสม
เหตุผล พ.ศ. 2556 กรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการศึกษาสาหรับบุคลากรด้ านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 พ.ศ.
2557 – 2561
ประธานคณะอนุกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ กาหนดนโยบายการจัดการศึกษาและ
การจัดการความรู้สาหรับบุคลากรด้ านสุขภาพ 1 ส.ค. 2557 เป็ นต้ นไป
คณะอนุกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการศึกษาสาหรับบุคลากรด้ านสุขภาพใน
ศตวรรษที่ 21 1 ส.ค. 2557 เป็ นต้ นไป
คณะอนุกรรมการดาเนินงานจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสาหรับบุคลากร
ด้ านสุขภาพ (อศบส.) พ.ศ. 2557- 2558
วิทยากร
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ก้ าวแรกสูอ่ าจารย์มืออาชีพ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28-30 กรกฎาคม
2558
- บรรยาย “นวัตกรรมการเรี ยนการสอนยุคใหม่” มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 26 กรกฎาคม 2558
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- บรรยาย “How to make a right feedback?” ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร 17 กรกฎาคม 2558
- การประชุมวิชาการประจาปี สมาคม ควอท. ครัง้ ที่ 10 สร้ างพลังปั ญญาเพื่ออุดมศึกษาไทย “Enhancing
Students’ Intelligences in Higher Education” ณ กรุงเทพมหานคร วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “Teaching actively for active learning” สมาคม ควอท. วันที่ 16 กรกฎาคม
2558
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การสร้ างข้ อสอบแบบสถานการณ์” คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 13 กรกฎาคม 2558
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การออกข้ อสอบใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม” คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 มิถนุ ายน 2558
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ออกข้ อสอบแบบ Case-based อย่างไรให้ ตรงเป้า” คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 มิถนุ ายน 2558
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “เทคนิคการสอนแบบ active learning” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 28 พฤษภาคม 2558
- บรรยาย “การสอนที่สร้ างสรรค์ : ความท้ าทายในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 28
พฤษภาคม 2558
- การอบรมเชิงปฎิบตั กิ ารเรื่ อง ก้ าวแรกสูอ่ าจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 17 สมาคม ควอท. โรงแรมเอเชีย กรุงเท
มหานคร และโรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การประเมินความรู้ความสามารถผู้สอบเพื่อวุฒิบตั ร/อนุมตั ิบตั ร” ราชวิทยาลัย
ทันตกรรมเด็ก 13 พฤษภาคม 2558
- การอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้ า 7-8 พ.ค.
2558
- บรรยาย How to conduct a small group discussion คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล 19 มีนาคม 2558
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “แนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัมหิดล 26 กุมภาพันธ์ 2558
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “Standard setting” วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้ า 20 กุมภาพันธ์
2558
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ก้ าวแรกสูอ่ าจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 16” สมาคม ควอท. กรุงเทพมหานคร 9-13
กุมภาพันธ์ 2558
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- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “Work-based assessment” และ “Assessing Professionalism
Professionally” โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 15 มกราคม 2558
- การประชุม 3rd Asia-Pacific Joint Conference on Problem-based Learning ณ จังหวัดภูเก็ต วันที่
4-7 ธันวาคม 2557
- แนวทางการออกข้ อสอบปรนัย แบบ Case-Based คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 พฤศจิกายน 2557
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ก้ าวแรกสูอ่ าจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 15” สมาคม ควอท. สงขลา 22-26 ก.ย.57
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “Active learning” สมาคม ควอท. กรุงเทพมหานคร 11-12 ก.ย.57
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “Work-based and performance assessment” โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ
ชาวชนบท นครศรี ธรรมราช 8 สิงหาคม 2558
- บรรยาย “การจัดการเรี ยนรู้การวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษาโดยใช้ ปัญหาเป็ นหลัก Problembased learning” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สงขลา 7 สิงหาคม 2558
- การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ก้ าวแรกสูอ่ าจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 14” สมาคม ควอท. สงขลา 4-8 สิงหาคม
2557
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8. การสะท้ อนประสบการณ์ และการวางแผนในอนาคต
(Experience reflection and future plan)
ในปี การศึกษาที่ผา่ นมา นอกเหนือจากการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานตามกลยุทธ์ของหลักสูตรแล้ ว
ข้ าพเจ้ ามีสว่ นร่วมในการจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษาแพทย์หลายชันปี
้ พยายามปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้
ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชันปี
้ นักศึกษาบางคนอาจเรี ยนรู้จากการบรรยาย นักศึกษาบาง
คนอาจเรี ยนรู้จากการอภิปรายและเรี ยนเป็ นกลุม่ นักศึกษาบางคนอาจเรี ยนรู้จากกิจกรรมและการได้ ลงมือ
ทา ข้ าพเจ้ าได้ นาการเรี ยนการสอนที่เป็ น active learning ให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมมากขึ ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น
interactive lecture, team-based learning, exam-based learning, การสอนข้ างเตียง เป็ นต้ น โดย
เป้าหมายเพื่อส่งเสิรมสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่ดี นักศึกษาพึงพอใจในรูปแบบดังกล่าวใน
ระดับดี-ดีมาก และเห็นว่ามีประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและอภิปรายกับเพื่อนใน
กลุม่ สามารถประยุกต์ความรู้ที่เรี ยนมา นอกจากนี ้ได้ พยายามเน้ นการประเมินที่เน้ นความก้ าวหน้ าของ
ผู้เรี ยน (formative learning) ดังที่ได้ ทาในรายวิชาระบบเลือดและชีววิทยาของมะเร็ง
สาหรับระดับหลังปริญญา ได้ จดั การเรี ยนการสอนในรายวิชาการศึกษาทางคลินิกแก่แพทย์ใช้ ทนุ และ
แพทย์ประจาบ้ าน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ทราบบทบาทในฐานะ clinical teacher และผู้มีสว่ นร่วมหรื อ
ผู้ชว่ ยสอนสาหรับการเรี ยนการสอนนักศึกษาแพทย์ในชันคลิ
้ นิก ผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์
ดี ได้ ประโยชน์พอสมควร จากการได้ อภิปรายแก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการสอนนักศึกษาแพทย์ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั การสอนนักศึกษาแพทย์ แต่จากการสังเกตพบว่าอาจมีบางคนไม่ให้ ความ
สนใจเท่าที่ควร คิดว่าสอนเท่าที่มีโอกาสและเน้ นการฝึ กอบรมเป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่า การต้ องมี
ความรู้และทักษะด้ านการเรี ยนการสอนนักศึกษาแพทย์ คงจะต้ องมีการพัฒนาการจัดอบรมและกระตุ้นให้
แพทย์ใช้ ทนุ และแพทย์ประจาบ้ านตระหนักถึงบทบาทที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษาแพทย์
ข้ าพเจ้ ามีโอกาสเข้ าร่วมประชุมวิชาการศึกษาต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศ ทาให้ ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ประสบการณ์ด้านการศึกษารูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย การจัดสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ การใช้
social media และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ตลอดจนการวัดและประเมินผลที่มีคณ
ุ ภาพ
โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลผลลัพธ์การเรี ยนรู้ และที่สาคัญคือได้ มีโอกาสรู้จกั กับผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การศึกษาซึง่ สามารถเป็ นที่ปรึกษาและเป็ น resource person สาหรับการจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์
การที่มีโอกาสเป็ นวิทยากรและจัดอบรมให้ กบั คณาจารย์ทงในและนอกมหาวิ
ั้
ทยาลัย ทาให้ มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาในบริ บทต่างๆ ได้ มีโอกาสเผยแพร่
ความก้ าวหน้ าด้ านการศึกษา รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ทนั สมัยทันยุค รวมทังการวั
้
ดและประเมินผลที่มี
คุณภาพซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพของบัณทิต อาจารย์ที่เข้ าร่วมการอบรมให้ ความสนใจเป็ นอย่างมากและคิด
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ว่ามีประโยชน์สามารถนาไปปฏิบตั แิ ละพัฒนาการจัดเรี ยนการสอนของตน นอกจากนี ้ยังสะท้ อนให้ เป็ นว่า
การพัฒนาอาจารย์เป็ นสิ่งที่จาเป็ นอย่างยิ่ง ต้ องให้ อาจารย์ตระหนักถึงความสาคัญของ “dual profession”
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยว่านอกจากความเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านวิชาการเฉพาะทางของตนเองแล้ ว ยังต้ อง
คานึงถึงความเป็ นมืออาชีพด้ านความเป็ นครูด้วย
ในปี การศึกษาถัดไป ข้ าพเจ้ าจะยังคงพัฒนาและหารูปแบบที่จะส่งเสริมการเรี ยนรู้ของนักศึกษา หาวิธีการ
ที่ดีในชันเรี
้ ยนเพื่อทาให้ เข้ าใจเนื ้อหาต่างๆ ได้ ดีขึ ้น มีสว่ นร่วมและสนุกกับการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะการ
นา social media หรื อสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการเรี ยนการสอนและส่งเสริมการเรี ยนรู้ด้วยตนเองมากขึ ้น
จะจัดทาบทเรี ยนที่เป็ นสื่ออิเล็คทรอนิกส์ประมาณ 1-2 เรื่ อง นอกจากนี ้จะพัฒนาการวัดและประเมินผลเพื่อ
ส่งเสริมการเรี ยนรู้มากกว่าการตัดสินได้ -ตกเพียงอย่างเดียว การพัฒนาเครื่ องมือวัดผลให้ มีความตรงและ
ความเที่ยงมากขึ ้น
ในด้ านการเพิ่มพูนประสบการณ์และพัฒนาตนเองด้ านการศึกษา ข้ าพเจ้ ามีแผนจะเข้ าร่วมการประชุม
วิชาการด้ านการศึกษาภายในประเทศ อย่างน้ อย 1 ครัง้ และต่างประเทศ อย่างน้ อย 1 ครัง้ (รวมทังการ
้
ส่งผลงานนาเสนอ) ข้ าพเจ้ าสนใจจะทางานวิจยั เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้และปั จจัยที่มีผลต่อ
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ของนักศึกษาในแต่ละระดับ ได้ แก่ นักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 1 ซึง่ การเรี ยนการสอน
ส่วนใหญ่ยงั เป็ น lecture-based นักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 2 และ 3 ซึง่ การเรี ยนการสอนส่วนใหญ่เป็ น
problem-based learning และนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 4-6 ซึง่ การเรี ยนการสอนส่วนใหญ่เป็ นแบบ patientbased clinical learning คาดว่าจะสามารถนาผลงานเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติได้
นอกจากนี ้ข้ าพเจ้ าจะมีสว่ นร่วมในฐานะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท โดยจะพัฒนาหลักสูตรให้ นกั ศึกษาแพทย์มีประสบการณ์ตรงในโรงพยาบาลชุมชนหรื อ
สถานที่ปฏิบตั งิ านจริงมากขึ ้น คาดว่าหลักสูตรนี ้จะเริ่มใช้ ในปี การศึกษา 2559
ในด้ านการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้ าพเจ้ าเป็ นประธานอนุกรรมการพัฒนา
อาจารย์ด้านการเรี ยนการสอน จะจัดโปรแกรมการอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ตลอดปี เพื่อให้ อาจารย์มีโอกาสได้ มีสว่ นร่วมและพัฒนาตนเองได้ ตอ่ เนื่อง รวมทังวางแผนการประชุ
้
ม
วิชาการประจาปี PSU Educational Conference เพื่อเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และเสนอผลงานด้ าน
การศึกษาต่อไป
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