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REFLECTION  MEDICAL 

WOMEN’S LEADERSHIP#1 

5-November-2016 

 ค ำถำม 

• การจัด  Medical Women’s Leadership Program#2 ? 

• รูปแบบการจัด 

• ค่าใช้จ่าย  

สิ่งเรยีนรูแ้ละขอ้เสนอแนะจาก 

Leadership #1 
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วตัถปุระสงค์โครงการฯ 

• เพื่อพัฒนำแพทย์สตรี ให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ สำมำรถ
ตอบสนองต่อปัญหำต่ำงๆได้อย่ำงดี รวมถึงกำรปรับตนเองให้สมดุลระหว่ำงกำรท ำงำน 
และ ชีวิต ได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ เพื่อกำรพัฒนำองค์กร สังคม และ 
ประเทศชำติ ต่อไป และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดแก่เพื่อนแพทย์ได้ 

 
กลุม่เปา้หมาย 

• สมำชิกสมำคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
• มีอำยุกำรปฏิบัตงิำนประจ ำไม่ต ่ำกว่ำ 5  ปี และอำยุไม่เกิน 50 ปี 

จ ำนวน 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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ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

• สมคัรเข้าร่วมโครงการฯ 47 คน (กทม./ปริมณฑล 37 คน ต่างจงัหวดั 10 คน) 

• เข้าร่วมอบรม 40 คน  (กทม./ปริมณฑล  33 คน ต่างจงัหวดั 7 คน) 

• สาเหตุทีย่กเลกิการอบรม – ตดิภาระงาน ย้ายสถานทีท่ างาน ลาคลอดบุตร 

การเข้าร่วมอบรมตามหวัข้อ 
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ข้อเสนอแนะ  (บางสว่นจากกลุม่ไลน์) 

ข้อเสนอแนะ  (บางสว่นจากกลุม่ไลน์) 



บทสรุป TMWA Medical Women’s leadership#1 reflection     

ช่ือรุ่น “ว่างมัย้?” 

1. ความรู้สกึตอ่สมาคม 

- สว่นใหญ่ไมเ่คยรู้จกัสมาคมมาก่อนเลย ทัง้ๆท่ีมีมานาน และท ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ตอ่สงัคมและวงการ

แพทย์เรามากมาย อยากผลกัดนัให้สมาคมมีบทบาทและเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ เพ่ือให้สามารถรวบรวม

สมาชิกมาร่วมกนัท ากิจกรรมดีๆให้มากขึน้ ตอ่ยอดจากรุ่นอาจารย์ผู้ ใหญ่ท่ีวางรากฐานมาระยะนงึแล้ว 

- การเชิญชวนโดยตรงจากท่าน อจ. ผู้ ใหญ่ถือว่าได้ผล เพราะสมาชิกหลายคนมาด้วยความเกรงใจ แตด้่วย

เสน่ห์ของคอร์สที่บรรยากาศไมน่่าเบ่ือ ท าให้ทกุคนติดใจ อยากพยายามมาเข้าร่วม ไมอ่ยากโดดเลย(ถ้า

ไมจ่ าเป็นจริงๆ) 

- เม่ือได้เข้ามาร่วมกิจกรรม ท าให้ทราบถงึความเสียสละ การอทิุศตนของอาจารย์ ท่ีเป็นแบบอย่างให้กบัรุ่น

ตอ่ไป  

 

2. รูปแบบในการจดั 

–  สว่นใหญ่เหน็วา่เหมาะสมดีแล้ว ทัง้หวัข้อ เนือ้หาและตวัวิทยากร แตอ่ยากให้เน้นจดัเป็น 

interactive activity หรือมีงานกลุม่ให้ได้ร่วมคิดสร้างสรรค์และน าเสนอ มากกวา่การฟัง 

lecture เพียงอย่างเดียว 

– การท่ีแตล่ะหวัข้อแตล่ะครัง้ไมไ่ด้เก่ียวเน่ืองกนั ท าให้ไมรู้่สกึไมป่ระติดประตอ่เมื่อไมไ่ด้มาเข้า แตอ่าจต้อง

แจ้งประชาสมัพนัธ์ให้ทราบด้วย(อาจให้เชิญชวนในไลน์ โปรโมทความน่าสนใจของแตล่ะเนือ้หาก่อนท่ีจะ

ถงึวนัจริง  มากกวา่การโทรยืนยนัจาก จนท. สมาคมฯ) เพราะบางทีสมาชิกก็คิดไปเอง วา่พอขาดไปครัง้ก็

ไมอ่ยากไปตอ่ เกรงไมต่อ่เน่ือง  

- ท่านอาจารย์ยงัใจดี มีจดัเลีย้งอาหารกลางวนัในบาง session แถมยอมลดเกณฑ์ 70% การมีสว่นร่วม 

และสามารถมาเข้าเสริมในรุ่นหน้าเป็นการซอ่มได้ด้วย น่ารักท่ีสดุเลยคะ่ 

- ด้วยความท่ีเนือ้หาน่าสนใจและอดัแน่น มีเวลาพกัเบรคสัน้ การจบักลุม่เพ่ืออภิปรายรู้สกึวา่ให้เวลาน้อย 

ท าให้ไมม่ีเวลาท าความรู้จกักนัเท่าท่ีควร การได้สลบัหมนุเวียนกลุม่ย่อย อาจมีสว่นช่วยให้ได้รู้จกักนั

ทัว่ถงึมากขึน้ 

- รูปแบบการจดัควรผสมผสานระหวา่ง Lecture และกิจกรรมกลุม่ หรือมีกิจกรรมนอกสถานท่ีด้วย 
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3. ระยะเวลาท่ีจดั 

- ช่วงเวลา 10 ครัง้ 20 เดือนท่ีจดั expand ยาวไป ท าให้มองยาก วา่จะมีช่วงท่ีเคลียร์ตวัเองลว่งหน้า

ในขณะยงัไมส่ิน้สดุการอบรมได้หรือไม(่เช่น ย้ายท่ีท างาน หรือภมูิล าเนา) เกรงจะเข้าไมไ่ด้ครบทกุครัง้ 

- ถ้าเพ่ิมเวลาในแตล่ะครัง้เป็นเตม็วนั จะลดลงเหลือ 5 ครัง้ และร่นเวลาครบรอบได้ใน 1 ปี 

- หลายท่านเห็นด้วยวา่เหมาะสมแล้ว เพราะถ้าจดัตอ่เน่ืองถ่ีๆ อาจต้องงดการออกตรวจนอกเวลาวนัเสาร์

ไปเลยช่วงนงึ ซึง่จะกระทบตอ่รายได้พิเศษมากเกินไป 

4. คา่ใช้จ่ายส าหรับรุ่นถดัไป 

- Pay back: การ pay back ให้สมาคม โดยสมาชิกรุ่น 1 ออกคา่ใช้จ่ายให้รุ่นถดัไป แตอ่าจมี

ข้อเสีย ถ้าคนท่ีมาอบรมต้องจ่ายให้รุ่นถดัไป อาจท าให้ผู้ เข้าร่วมในรุ่นถดัไป เป็นกงัวลเร่ืองคา่ใช้จ่ายและ

ไมส่นใจเข้าร่วมได้ 

- Co-Pay: การร่วมจ่ายโดยผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วม เพ่ือให้ได้เห็นความส าคญัของการมาเข้าร่วม session 

สม ่าเสมอ 

- Donation: การหาเงินบริจาค หรือหาจากสปอนเซอร์ ท่ีแตล่ะคนมีเครือข่ายตา่งๆ  

5. กิจกรรมตอ่ยอด 

- การสญัจรเย่ียมสมาชิกในนามสมาคม เพ่ือประชาสมัพนัธ์หาผู้สนใจเป็นสมาชิกเพ่ิม 

- Out meeting/ TMWA leadership#1 alumni อาจเป็นแคมเปญเพ่ือท าประโยชน์ให้

สงัคม ได้สมัพนัธ์สมาชิกในกลุม่ และอาจหารายได้เข้าสมาคมฯ 

- การตัง้กลุม่ Working group ของ TMWA Leadership#1 เพ่ือเป็นสื่อกลางสื่อสาร

ระหวา่งสมาคมฯและ กลุม่ Leadership 

- การขออาสาสมคัรช่วยงานสมาคมฯ ตัง้แตก่ารช่วยในคณะกรรมการบริหารฯด้านตา่งๆท่ีถนดั กิจกรรม 

8thCARC , กิจกรรมการออกหน่วยของสมาคมฯ ได้แก่ การสอน CPR, การตรวจ PAP smear 
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