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REFLECTION MEDICAL
WOMEN’S LEADERSHIP#1

5-November-2016

คำถำม
• การจัด Medical Women’s Leadership Program#2 ?
• รูปแบบการจัด
• ค่าใช้จ่าย

สิ่งเรียนรูแ
้ ละข้อเสนอแนะจาก
Leadership #1
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วัตถุประสงค์โครงการฯ
• เพื่อพัฒนำแพทย์ สตรี ให้ เป็ นผู้ท่ ม
ี ีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรเป็ นผู้นำ สำมำรถ

ตอบสนองต่ อปั ญหำต่ ำงๆได้ อย่ ำงดี รวมถึงกำรปรับตนเองให้ สมดุลระหว่ ำงกำรทำงำน
และ ชีวิต ได้ อย่ ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เพื่อกำรพัฒนำองค์ กร สังคม และ
ประเทศชำติ ต่ อไป และสำมำรถนำควำมรู้ ท่ ไี ด้ รับไปถ่ ำยทอดแก่ เพื่อนแพทย์ ได้

กลุม่ เป้าหมาย
• สมำชิกสมำคมแพทย์ สตรี แห่ งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
• มีอำยุกำรปฏิบัตงิ ำนประจำไม่ ต่ำกว่ ำ 5 ปี และอำยุไม่ เกิน 50 ปี
จำนวน 30 คน

ตารางการอบรม
• 16 พฤษภาคม 2558 Women’s Leadership (อ.อนุวัฒน์)
• 18 กรกฎาคม 2558 Work Life Balance

(อ.จามรี/อ.ดร.ศิริลักษณ์/อ.สุขจันทร์/ พญ.คุณหญิงพรทิพย์)
• 19 กันยายน 2558 Discouraging Disruptive Behavior (อ.รณชัย/อ.จิตรา)
• 21 พฤศจิกายน 2558 Winning Media Communication in Brief (คุณสุพรรณ วิบูลย์มา)
• 16 มกราคม 2559 Positive Psychology: Mind Literacy (อ.ภิญโญ)
• 19 มีนาคม 2559 Transformative Leaders for Excellent Performance (อ.บดินทร์)
• 28 พฤษภาคม 2559 Social Media/Information Security & Privacy for Hospital

Executives (อ.อาทิตย์/อ.นวนรรน)
• 30 กรกฎาคม 2559 Positive Psychology: Appreciative Inquiry(อ.ภิญโญ)
• 17 กันยายน 2559 Leadership Coaching (อ. ดร.ศิริลักษณ์)
• 5 พฤศจิกายน 2559 Leadership Success Story (อ.สมสิริ/อ.จามรี)
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ผู้เข้ าร่วมประชุม
• สมัครเข้ าร่ วมโครงการฯ 47 คน (กทม./ปริมณฑล 37 คน ต่ างจังหวัด 10 คน)
• เข้ าร่ วมอบรม 40 คน (กทม./ปริมณฑล 33 คน ต่ างจังหวัด 7 คน)
• สาเหตุทยี่ กเลิกการอบรม – ติดภาระงาน ย้ ายสถานทีท
่ างาน ลาคลอดบุตร

การเข้ าร่วมอบรมตามหัวข้ อ
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ข้ อเสนอแนะ (บางส่วนจากกลุม่ ไลน์)

ข้ อเสนอแนะ (บางส่วนจากกลุม่ ไลน์)
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บทสรุป TMWA Medical Women’s leadership#1 reflection
ชื่อรุ่น “ว่ างมัย
้ ?”

1. ความรู้ สกึ ต่อสมาคม
- ส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ จกั สมาคมมาก่อนเลย ทังๆที
้ ่มีมานาน และทากิจกรรมที่มีประโยชน์ตอ่ สังคมและวงการ
แพทย์เรามากมาย อยากผลักดันให้ สมาคมมีบทบาทและเป็ นที่ร้ ู จกั มากขึ ้น เพื่อให้ สามารถรวบรวม
สมาชิกมาร่ วมกันทากิจกรรมดีๆให้ มากขึ ้น ต่อยอดจากรุ่ นอาจารย์ผ้ ใู หญ่ที่วางรากฐานมาระยะนึงแล้ ว
- การเชิญชวนโดยตรงจากท่าน อจ. ผู้ใหญ่ถือว่าได้ ผล เพราะสมาชิกหลายคนมาด้ วยความเกรงใจ แต่ด้วย
เสน่ห์ของคอร์ สที่บรรยากาศไม่น่าเบื่อ ทาให้ ทกุ คนติดใจ อยากพยายามมาเข้ าร่ วม ไม่อยากโดดเลย(ถ้ า
ไม่จาเป็ นจริ งๆ)
- เมื่อได้ เข้ ามาร่ วมกิจกรรม ทาให้ ทราบถึงความเสียสละ การอุทิศตนของอาจารย์ ที่เป็ นแบบอย่างให้ กบั รุ่ น
ต่อไป
2. รู ปแบบในการจัด
– ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมดีแล้ ว ทังหั
้ วข้ อ เนื ้อหาและตัววิทยากร แต่อยากให้ เน้ นจัดเป็ น
interactive activity หรื อมีงานกลุม่ ให้ ได้ ร่วมคิดสร้ างสรรค์และนาเสนอ มากกว่าการฟั ง
lecture เพียงอย่างเดียว
– การที่แต่ละหัวข้ อแต่ละครัง้ ไม่ได้ เกี่ยวเนื่องกัน ทาให้ ไม่ร้ ู สกึ ไม่ประติดประต่อเมื่อไม่ได้ มาเข้ า แต่อาจต้ อง
แจ้ งประชาสัมพันธ์ให้ ทราบด้ วย(อาจให้ เชิญชวนในไลน์ โปรโมทความน่าสนใจของแต่ละเนื ้อหาก่อนที่จะ
ถึงวันจริ ง มากกว่าการโทรยืนยันจาก จนท. สมาคมฯ) เพราะบางทีสมาชิกก็คิดไปเอง ว่าพอขาดไปครัง้ ก็
ไม่อยากไปต่อ เกรงไม่ตอ่ เนื่อง
- ท่านอาจารย์ยงั ใจดี มีจดั เลี ้ยงอาหารกลางวันในบาง session แถมยอมลดเกณฑ์ 70% การมีสว่ นร่ วม
และสามารถมาเข้ าเสริ มในรุ่ นหน้ าเป็ นการซ่อมได้ ด้วย น่ารักที่สดุ เลยค่ะ
- ด้ วยความที่เนื ้อหาน่าสนใจและอัดแน่น มีเวลาพักเบรคสัน้ การจับกลุม่ เพื่ออภิปรายรู้ สกึ ว่าให้ เวลาน้ อย
ทาให้ ไม่มีเวลาทาความรู้ จกั กันเท่าที่ควร การได้ สลับหมุนเวียนกลุม่ ย่อย อาจมีสว่ นช่วยให้ ได้ ร้ ู จกั กัน
ทัว่ ถึงมากขึ ้น
- รู ปแบบการจัดควรผสมผสานระหว่าง Lecture และกิจกรรมกลุม่ หรื อมีกิจกรรมนอกสถานที่ด้วย

3. ระยะเวลาที่จดั
- ช่วงเวลา 10 ครัง้ 20 เดือนที่จดั expand ยาวไป ทาให้ มองยาก ว่าจะมีช่วงที่เคลียร์ ตวั เองล่วงหน้ า
ในขณะยังไม่สิ ้นสุดการอบรมได้ หรื อไม่(เช่น ย้ ายที่ทางาน หรื อภูมิลาเนา) เกรงจะเข้ าไม่ได้ ครบทุกครัง้
- ถ้ าเพิ่มเวลาในแต่ละครัง้ เป็ นเต็มวัน จะลดลงเหลือ 5 ครัง้ และร่ นเวลาครบรอบได้ ใน 1 ปี
- หลายท่านเห็นด้ วยว่าเหมาะสมแล้ ว เพราะถ้ าจัดต่อเนื่องถี่ๆ อาจต้ องงดการออกตรวจนอกเวลาวันเสาร์
ไปเลยช่วงนึง ซึง่ จะกระทบต่อรายได้ พิเศษมากเกินไป
4. ค่าใช้ จ่ายสาหรับรุ่นถัดไป
- Pay back: การ pay back ให้ สมาคม โดยสมาชิกรุ่ น 1 ออกค่าใช้ จ่ายให้ รุ่นถัดไป แต่อาจมี
ข้ อเสีย ถ้ าคนที่มาอบรมต้ องจ่ายให้ รุ่นถัดไป อาจทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมในรุ่ นถัดไป เป็ นกังวลเรื่ องค่าใช้ จ่ายและ
ไม่สนใจเข้ าร่ วมได้
- Co-Pay: การร่ วมจ่ายโดยผู้ที่สนใจเข้ าร่ วม เพื่อให้ ได้ เห็นความสาคัญของการมาเข้ าร่ วม session
สม่าเสมอ
- Donation: การหาเงินบริ จาค หรื อหาจากสปอนเซอร์ ที่แต่ละคนมีเครื อข่ายต่างๆ
5. กิจกรรมต่อยอด
- การสัญจรเยี่ยมสมาชิกในนามสมาคม เพื่อประชาสัมพันธ์หาผู้สนใจเป็ นสมาชิกเพิ่ม
- Out meeting/ TMWA leadership#1 alumni อาจเป็ นแคมเปญเพื่อทาประโยชน์ให้
สังคม ได้ สมั พันธ์สมาชิกในกลุม่ และอาจหารายได้ เข้ าสมาคมฯ
- การตังกลุ
้ ม่ Working group ของ TMWA Leadership#1 เพื่อเป็ นสื่อกลางสื่อสาร
ระหว่างสมาคมฯและ กลุม่ Leadership
- การขออาสาสมัครช่วยงานสมาคมฯ ตังแต่
้ การช่วยในคณะกรรมการบริ หารฯด้ านต่างๆที่ถนัด กิจกรรม
8thCARC , กิจกรรมการออกหน่วยของสมาคมฯ ได้ แก่ การสอน CPR, การตรวจ PAP smear
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