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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1/2559 2 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559) 3 
วนัศุกรท์ี่ 22 มกราคม 2559  เวลา 10.30 – 15.00 น. 4 

ณ หอ้งประชุมสหสัวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ(อาคาร 19) 5 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 6 
      7 

 8 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 9 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี ประธานท่ีประชุม 10 
2. ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 11 
3. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 12 
4. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 13 
5. พนัเอก รองศาสตราจารยกิ์ตติ  ต่อจรสั 14 

(แทน พลตรี ชาญณรงค ์ นาคสวสัด์ิ กรรมการอ านวยการ) 15 
6. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ กรรมการอ านวยการ 16 
7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล กรรมการอ านวยการ 17 
8. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ 18 
9. นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 19 

10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์ กรรมการอ านวยการ 20 
11. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 21 
12. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ชาติ  อารีมิตร กรรมการอ านวยการ 22 
13. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการอ านวยการ 23 
14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ กรรมการอ านวยการ 24 
15. ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 25 
16. พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ กรรมการอ านวยการ 26 
17. นายแพทยว์ิชยั  เทียนถาวร กรรมการอ านวยการ 27 
18. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 28 
19. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี กรรมการอ านวยการ 29 
20. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 30 
21. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 31 
22. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ริยพงษ์  วงษ์นพวิชญ ์32 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์ฐัพงษ์  อคัรผล กรรมการบริหาร) 33 
23. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 34 
24. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร 35 
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25. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตเกษม  สุวรรณรฐั กรรมการบริหาร 1 
26. พนัเอก รองศาสตราจารยอ์ภิชยั  ลีละสิริ กรรมการบริหาร 2 
27. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ 3 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ชุมช่วย กรรมการบริหาร) 4 
28. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 5 
29. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 6 
30. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 7 
31. นายแพทยร์วิสุต  เดียวอิศเรศ 8 

(แทน แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร) 9 
32. แพทยห์ญิงภทัรา  วฒันพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 10 
33. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 11 
34. แพทยห์ญิงศุทธินี  ธิราช กรรมการบริหาร 12 
35. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 13 
36. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 14 
37. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 15 
38. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 16 
 17 
รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 18 

1. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยว์ฒันา  นาวาเจริญ กรรมการอ านวยการ 19 
2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 20 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการอ านวยการ 21 
4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์มชาย  ยงศิริ กรรมการบริหาร 22 
5. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 23 
6. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 24 
7. แพทยห์ญิงณฏัฐินี  นันทาทอง กรรมการบริหาร 25 
8. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 26 
9. พลต ารวจโท นายแพทยเ์ล้ียง  หุยประเสริฐ กรรมการบริหาร 27 

10. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 28 
11. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 29 
12. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 30 
13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 31 

 32 
รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 33 
1. นายแพทยร์ายิน  อโรร่า        ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 34 

           โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 35 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1/2559 2 

(การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559) 3 
ณ หอ้งประชุมสหสัวรรษ ชั้น 19 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ(อาคาร 19) 4 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 5 
      6 

 7 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 8 

คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร ลีลารศัมี 9 
ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม  หลงัจากกล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมแลว้ ไดเ้รียนเชิญคณะกรรมการ10 
น าเสนอใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 11 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพื่อทราบ 12 
1.1 แนะน ากรรมการใหม่ 13 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการท่ีไดร้บัการ14 
แต่งตั้งใหมแ่ทนท่านเดิมท่ีส้ินสุดวาระ ดงัน้ี 15 

กรรมการอ านวยการ 16 
ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี17 

มหาวิทยาลยัมหิดล 18 
กรรมการบริหาร 19 
ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์  โฆษิตเศรษฐ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ20 

แพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 21 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

1.2 สรุปผลการเขา้ร่วมใหค้วามเห็นต่อร่างธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับ23 
ทบทวน ในวนัที่ 21 ธนัวาคม 2558 24 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 
  (แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์) 27 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ เสนอสรุปการประชุมเพ่ือใหค้วามเห็นต่อ28 

ร่างธรรมนูญว่าดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบบัทบทวน เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558  ซ่ึงร่างดงักล่าวมีโครง29 
ร่างเน้ือหาประกอบดว้ย 4 ส่วน  เฉพาะในส่วนท่ี 4  สาระรายหมวดประกอบดว้ย 30 

4.1  สิทธิดา้นสุขภาพ    31 
4.2  การสรา้งเสริมสุขภาพ  32 
4.3  การป้องกนัและควบคุมโรคและปัจจยัท่ีคุกคามสุขภาพ 33 
4.4  การบริการสาธารณสุขและการประกนัคุณภาพ  34 
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4.5  การส่งเสริมสนับสนุนการใชแ้ละการพัฒนาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสุขภาพการแพทย์1 
แผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้น และการแพทยท์างเลือกอ่ืนๆ 2 

4.6  การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ 3 
4.7  การสรา้งองคค์วามรูด้า้นสุขภาพ 4 
4.8  การเผยแพร่ความรูแ้ละขอ้มลูขา่วสารดา้นสุขภาพ 5 
4.9  การสรา้งและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพ 6 
4.10  การเงินการคลงัดา้นสุขภาพ 7 
4.11  สุขภาพจิต 8 
4.12  สุขภาพปัญญา 9 
4.13  การอภิบาลระบบสุขภาพ 10 
4.14  ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนท่ี 11 

แต่เมื่อพิจารณาแลว้ เน้ือหาร่างดังกล่าว จัดเสนอในลักษณะท่ีแสดงหลักการส าคัญตาม12 
ตัวอย่างหัวขอ้ 4.9  การสรา้งและพัฒนาก าลังคนดา้นสุขภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร  ขอให้13 
คณะกรรมการน าไปศึกษาเพ่ิมเติมจาก website ท่ีแจง้ไว ้อย่างไรก็ตามเร่ืองน้ียงัตอ้งมีการพิจารณาใน14 
รายละเอียดต่อไป 15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 16 

1.3 สรุปการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติค รั้ งที่  8 พ.ศ .  2558 (กลุ่ม เครือ ข่าย17 
สถาบนัการศึกษาแพทยศาสตร)์ วนัที่ 21-23 ธนัวาคม 2558 18 

เอกสารประกอบ : 5  ฉบบั 19 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 
  (แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์มชาย  ยงศิริ และคณะ) 21 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ถึงสรุปผลการประชุมสมชัชาสุขภาพ22 

แห่งชาติ ครั้งท่ี 8  พ.ศ. 2558  เมื่อวนัท่ี 21-23 ธนัวาคม 2558 ตามเอกสารแนบ  มติต่างๆ เหล่าน้ีไดน้ า23 
แสดงบน website แลว้   4 เร่ือง ท่ีทาง กสพท ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมคือ 24 

1. การจดัการปัญหาหมอกควนัท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 25 
2. ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพฒันาระบบบริการสุขภาพอยา่งมีส่วนร่วม 26 
3. นโยบายการลดและบริโภคเกลือและโซเดียมเพ่ือลดโรคไมติ่ดต่อ (NCDs) 27 
4.  วิกฤตการณเ์ช้ือแบคทีเรียด้ือยาและการจดัการปัญหาแบบบรูณาการ 28 

การประชุมสมชัชามีหลายหวัขอ้ แต่เห็นวา่ 4 หวัขอ้ขา้งตน้ ส าคญัต่อระบบสุขภาพ จึงส่งผูแ้ทน29 
เขา้ร่วมประชุม 30 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 31 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและจดัท าขอ้เสนอการพฒันากลไกกลางเพื่อลด32 
ความเหล่ือมล ้าในระบบหลกัประกนัสุขภาพครั้งที่ 11/2558 วนัที่ 29 ธนัวาคม 2558 33 

ขอเล่ือนไปในการประชุมครั้งตอ่ไป 34 
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1.5 การจดัการเรียนการสอนระดับคลินิกส าหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลัย1 
สยาม 2 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 4 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารัศมี ประธานฯ แจง้ท่ีประชุมทราบว่า เดิม5 

แพทยสภาไดม้ีแนวทางท่ีจะกระจายนักศึกษาแพทยข์องคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม ไปศึกษา6 
ตามโรงเรียนแพทยต่์างๆ แต่เมื่อไดป้รึกษาหารือกบั กสพท ในการประชุมท่ีเชียงใหม่ และในการประชุมท่ี7 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดส้รุปแนวทางแกไ้ขปัญหาเป็น 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 8 

1. แยกนักศึกษาไปตามโรงเรียนแพทยต่์างๆ 9 
2. ส่งนักศึกษาไปโรงเรียนแพทยแ์ละแบ่งไปยงัโรงพยาบาลท่ีร่วมสอน  10 
3.  ใหโ้รงพยาบาลพระนัง่เกลา้เป็นโรงพยาบาลหลกัในการเรียนการสอน 11 

ในการประชุมแพทยสภาในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหด้ าเนินการตาม12 
แนวทางท่ี 3  ต่อมาไดม้ีผูป้กครองเสนอแพทยสภาใหท้บทวนมติดังกล่าว ซ่ึงในการประชุมแพทยสภาใน13 
วนัท่ี 14 มกราคม 2559  แพทยสภาไดย้ืนมติใหนั้กศึกษาของคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม ทั้ง 3 14 
รุ่น ไปเรียนชั้นปีท่ี 4-6 ท่ีโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้เหมือนเดิม และขอใหม้ีการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระนัง่15 
เกลา้ ตามหลกัเกณฑท์ัว่ไปอยา่งเป็นทางการ เพ่ือคงไวซ่ึ้งมาตรฐานของการเปิดโรงเรียนแพทย ์16 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม  ไดป้ระเมินความพรอ้มในการจดัการเรียนการสอนท่ี17 
โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ แลว้ พบว่าอาจารยผ์ูส้อนใน 2 กลุ่มงาน คือกลุ่มงานดา้นรงัสีและดา้นนิติเวช ยงั18 
ไม่พรอ้มท่ีจะสอนเองในปีน้ี  ดังน้ัน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จะมาช่วยสอนให ้ ส่วน19 
ดา้นนิติเวชน้ัน สถาบนันิติเวชวิทยา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะเป็นผูร้บัผิดชอบเหมือนเดิม 20 

ส าหรับการพิจารณาลงนามในบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานปลดักระทรวง21 
สาธารณสุขกบัมหาวิทยาลยัสยาม เพ่ือใหม้ีความร่วมมือในการผลิตแพทยท์ั้งในระยะสั้น และระยะยาวน้ัน 22 
จากการประชุมหารือเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2559 กระทรวงสาธารณสุขแจง้วา่ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพระ23 
นัง่เกลา้ มีอ านาจลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือแทนปลดักระทรวงสาธารณสุขได ้และฝ่ายกฎหมาย24 
ของกระทรวงสาธารณสุข มอบใหโ้รงพยาบาลพระนัง่เกลา้ จดัประชุมและน าวาระเร่ืองความร่วมมือน้ีเขา้รบั25 
การรบัรองในท่ีประชุมเพ่ือบนัทึกเป็นเอกสาร ก่อนจะลงนามสญัญาความร่วมมือ 26 

มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมมีความเห็นว่า ใหค้ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม ขอรบัรอง27 
สถาบนัหลกัท่ีจะผลิตแพทยช์ั้นคลินิกใหม่  ทั้งน้ีผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือ28 
ชาวชนบท นายแพทยร์ายิน  อโรร่า  ไดใ้หข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข แจง้ว่า 29 
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสามารถลงนามได้ ตามค าสัง่ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ท่ี 2087/2553  30 
ลงวันท่ี 28 กรกฏาคม 2553 ขอ้ 2  มอบใหผู้อ้ านวยการโรงพยาบาลสามารถอนุญาตใหนั้กศึกษาของ31 
สถานศึกษานอกกระทรวงสาธารณสุข เขา้ฝึกปฏิบัติงานได ้ เพ่ือใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ32 
ปฏิบติั  จึงใหก้รรมการบริหารของโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ จดัประชุมเพ่ือบนัทึกเป็นเอกสารว่าจะมีความ33 
ร่วมมือในการผลิตแพทย ์กบัมหาวิทยาลยัสยาม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ส่วนบนัทึกความร่วมมือ จะ34 
หารือและลงนามต่อไป 35 
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1.6 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท1 
วนัที่ 15 มกราคม 2559 2 

เอกสารประกอบ : - 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 4 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์5 

มหาวิทยาลยั รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 6 
เมื่อวนัท่ี 15 มกราคม 2559  ความว่า นักศึกษาแพทยต์ามโครงการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑร์อ้ยละ 91 7 
ไดเ้กียรตินิยมรอ้ยละ 8.5  มีประเด็นส าคญัท่ีเป็นขอ้สงัเกต 3 ขอ้ใหญ่คือ  8 

1. การผลิตแพทยค์วรอยูใ่นความรบัผิดชอบของหน่วยงานใด ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกบั9 
กระทรวงสาธารณสุข 10 

2. แพทยค์วรกลบัไปปฏิบติังานตามภมูิล าเนา หากจะเขา้รบัการฝึกอบรมต่อก็ควรเป็นในพ้ืนท่ี 11 
หรือท่ีมหาวิทยาลัยใกลเ้คียง  อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจพบว่า รอ้ยละ 80 แพทยก์ลุ่มดังกล่าว ยงัคง12 
ปฏิบติังานในสงักดัของกระทรวงสาธารณสุข  13 

3. การจับคู่โรงพยาบาลหลักกับโรงเรียนแพทย์ยังไม่เหมาะสม แต่ดว้ยการด าเนินการท่ีมี14 
ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานจึงยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ อย่างไรก็ตามควรปรบัใหโ้รงพยาบาลหลกักบัโรงเรียน15 
แพทยอ์ยูใ่นภมูิภาคเดียวกนั    16 

ส าหรบัประเด็นการทบทวนงบประมาณในการผลิตแพทย ์ผูร้บัไปด าเนินการจะน าเสนอต่อไป 17 
มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ   18 

1.7 ก าหนดการวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน19 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยประจ  าปี พ.ศ. 2559 20 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 22 
  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  แจง้ก าหนดการการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ24 

และกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 8 ครั้ง ดงัน้ี 25 
1. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม วนัศุกรท่ี์ 22 มกราคม 2559 26 
2. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ วนัศุกรท่ี์ 4 มีนาคม 2559 27 
3. คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล วนัศุกรท่ี์ 29 เมษายน 2559 28 
4. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ วนัศุกรท่ี์ 1 กรกฎาคม 2559 29 
5. คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช วนัศุกรท่ี์ 19 สิงหาคม 2559 30 
6. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม วนัศุกรท่ี์ 23 กนัยายน 2559 31 
7. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วนัศุกรท่ี์ 11 พฤศจิกายน 2559 32 
8. คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร วนัศุกรท่ี์ 16 ธนัวาคม 2559 33 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 34 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน ์ฉายากุล  ขอน าเสนอวาระที่ 5.1  ในภาคเชา้ ตอ่จากวาระที่ 1.7 1 

5.1 การประชุมขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ใหก้บัสถาบนัการศึกษา 2 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ัยรตัน์  ฉายากุล แจง้ท่ีประชุมว่า การขบัเคล่ือนเพ่ือใหเ้กิดความ5 

เขา้ใจในคู่มือหลกัสตูรความปลอดภยัของผูป่้วยขององคก์ารอนามยัโลกฉบบัสหวิชาชีพ เมื่อวนัท่ี 6 มกราคม 6 
2559 โดยมี สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เป็นเจา้ภาพ และนายแพทยธ์วชั  สุนทราจารย ์7 
ผู ้ช่วยรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม มีกิจกรรมท่ีส าคัญคือ การส่งมอบคู่มือหลักสูตรฯ ใหก้ับ8 
สถาบนัการศึกษาและองคก์รวิชาชีพ จ านวน 133 แห่งท่ีเขา้ร่วมพฒันาหลกัสตูรฯ โดยคู่มือน้ีจดัพิมพอ์อกมา9 
เป็นชุดทั้งหมด 5 เล่ม แบ่งออกเป็น 2 ตอน  Part A ประกอบดว้ย 8 บท ท่ีเป็นค าน าและคู่มือผูส้อน (เล่ม 10 
1-2) และ Part B ซ่ึงเป็นหวัขอ้ของคู่มือหลกัสูตร ประกอบดว้ย 11 บท ตาม modules หวัขอ้ท่ีควรจดัการ11 
เรียนการสอน (เล่ม 3-5) เร่ืองส าคญัท่ีอยากใหท่ี้ประชุมพิจารณาคือ เป็นการสอนโดยใหค้วามส าคญักบั12 
การท างานเป็นทีม และเป็นระบบ (systems-based) มากกว่า individual behavior หรือ personnel perfection 13 
ซ่ึงถูกเน้นในการสอนแบบเดิม เพราะความผิดพลาดเกิดขึ้ นได ้ไม่ควรมีเร่ือง blame/shame ควรใชก้าร14 
ด าเนินการเชิงระบบเพ่ือความปลอดภยัของผูป่้วย และสถาบนัควรจะพดูคุยกบัผูส้อนใหต้ระหนักถึงเร่ืองน้ี  15 

ส าหรบัผลการประเมินท่ีผ่านมาพบวา่ หลกัสตูรท่ีท าไดดี้คือ เภสชัศาสตร ์และพยาบาลศาสตร ์16 
ส าหรบัหลกัสูตรแพทยศาสตรก็์มีการน าไปใชม้ากน้อยแตกต่างกนัไป ซ่ึงโดยขอ้เท็จจริงควรใหค้วามส าคญั17 
สูงท่ีสุด ทั้งไดถู้กก าหนดไวใ้นเกณฑ์ของ WFME ดว้ย ดังน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มหน่ึงซ่ึงเป็นผูแ้ทนจาก 18 
กสพท  สบพช. และคณะแพทย ์จึงไดต้กลงกนัในขัน้ตน้เพ่ือร่วมกนัจดัท าหลกัสตูรกลางเร่ือง Patient Safety 19 
ขึ้ น โดยน า 11 modules น้ีไปปรบัใหเ้หมาะสมกบัแพทยศาสตรบณัฑิตในประเทศ 20 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  จึงขอความร่วมมือจากทุกสถาบนั 2 เร่ือง คือ  21 
1) ขอใหท่ี้ประชุมส่งรายช่ือผูแ้ทนจากแต่ละสถาบันเขา้ร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือติดตามการ22 

น าไปใชข้องหลักสูตรกลางท่ีจะไดจ้ัดท าขึ้ น ทั้งเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรูเ้พ่ือใหก้ารเรียนการสอนเป็น23 
มาตรฐานเดียวกนัทัว่ทั้งประเทศ  24 

2) ขอส่งแบบสอบถามวา่แต่ละสถาบนัมีแผน หรือมีการน า module ต่างๆ ไป implement ใช้25 
อย่างไรในหลกัสูตร เช่น รูปแบบ และช่วงเวลาในการจดัการเรียนการสอน ทั้งในชั้นปรีคลินิกหรือคลินิก 26 
เป็นตน้ เพ่ือรวบรวมวิเคราะหแ์ละน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบัจดัท าหลกัสตูรกลางต่อไป 27 
 28 

มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมขอความเห็นว่า ส าหรบัคณะแพทยศาสตรท่ี์แยกสถานท่ีจดัสอนของ29 
ฝ่ายปรีคลินิกและคลินิก ใครควรจะเป็นผูแ้ทนสถาบันดี ท่ีประชุมเสนอใหเ้ป็นผูแ้ทนของหลักสูตร และ30 
ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ใหค้วามเห็นว่า หวัขอ้ Patient Safety เป็นตัวอย่างท่ี31 
เหมาะสมท่ีสุดส าหรบัการท า IPE (Inter-professional Education)  ซ่ึงเป็นค าแนะน าของ WHO ใหไ้วต้ั้งแต่32 
ปี 2013  และขอใหเ้ป็นตวัอย่างหน่ึงของ health care professional  ท่ีผูป่้วย 1 คน จะมีความปลอดภัย33 
เพ่ิมขึ้ นเมื่อทีมบุคลากรดา้นสุขภาพมีจุดเน้น patient safety ร่วมกนั ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ 34 
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ประดิษฐสุวรรณ  กล่าวเพ่ิมเติมวา่ อยากใหเ้ช่ือมโยงระหว่าง undergraduate กบั postgraduate  ขอใหเ้ร่ืองน้ี1 
ถูกน าไปจดัสอนในระดบั postgraduate ดว้ย เพ่ือสรา้งใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รและเกิดความยัง่ยืนต่อไป 2 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 3 
ครั้งที่ 4/2558  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 13 พฤศจิกายน 2558  ณ หอ้งประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิม4 
พระบารมี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และรบัทราบสรุปผลการประชุม5 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 8/2558 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 18 ธนัวาคม 2558 ณ หอ้ง6 
ประชุม 602-603 อาคารสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั7 
บูรพา 8 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 10 
  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี ประธานฯ ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุม12 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯครั้งท่ี 4/2558 เมื่อวันศุกร์ท่ี 13 13 
พฤศจิกายน 2558  ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 14 

ท่ีประชุมฯ ไดพิ้จารณาแกไ้ขรายงานการประชุมดงัน้ี 15 
หน้า 27  ใตต้ารางบรรทัดท่ี 3 จาก “คณะท างานแพทยศาสตรศึกษา” เป็น “คณะท างาน16 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษา” 17 
มติที่ประชุม :  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร18 

กลุ่มสถาบนัฯครั้งท่ี 4/2558  หลงัจากท าการแกไ้ข 19 

วาระที่ 3 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 20 
3.1 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 21 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 23 
ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  ไดแ้จง้ความกา้วหน้าของการเสนอโครงการ24 

ผลิตแพทย์ตามนโยบายรัฐบาลว่า ไดช้ี้แจงประเด็นค าถามไปครบถ้วน และไดท้ าการประสานงานกับ 25 
สบพช. เรียบรอ้ยแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการรอสัง่การมาทางส านักงบประมาณเพ่ือด าเนินการต่อไป 26 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 27 

3.2 การด า เนินการของเครือ ข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย28 
(MedResNet) 29 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 30 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ ผูแ้ทน MedResNet 31 
ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ ไดแ้จง้ความกา้วหน้าว่า เมื่อประมาณกลาง32 

ปี 2557  ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการได้อนุมัติไหจ้ัดตั้งกรรมการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาขึ้ น ซ่ึง33 
ประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก กสพท  รองคณบดี  และผูแ้ทนจากกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่กลางปี 2557 คณะ34 
กรรมการฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในประเด็นท่ีว่า ท าอย่างไรจึงจะให้มีงานวิจัยทางด้าน35 
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แพทยศาสตรศึกษาเพ่ิมมากขึ้ น  คณะกรรมการฯ ไดม้ีการประชุม และก าหนดเป้าหมายชดัเจนไว ้7 ดา้น 1 
ดงัน้ี 2 

1. การพฒันาผลงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 3 
2. การพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 4 
3. การสรา้งเครือขา่ยพฒันาทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา 5 
4. การส่งเสริมงานทางดา้นวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 6 
5. การใชป้ระโยชน์ผลงานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา 7 
6. การพฒันาฐานขอ้มลูทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา 8 
7. การบริหารจดัการ 9 

ความส าเร็จของการด าเนินการท่ีผ่านมา คือ 1. ผลักดันงานการพัฒนาผลงานวิจัยใหเ้ป็น10 
นโยบายเพ่ือน าไปปรบัปรุงการเรียนการสอน และ 2. งานพฒันาฐานขอ้มูลทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา 11 
โดยใชง้บประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัในวงเงิน 10 ลา้นบาท ซ่ึงขอเบิกงวดแรกสามลา้นหา้แสนบาท และใชไ้ป12 
แลว้ประมาณสามลา้นบาท ส าหรบัการพฒันาความรู ้และส่งเสริมทางดา้นวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ซ่ึงก็ได้13 
จดัประชุมไปเมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2558 และไดโ้ครงการ Systematic Review ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทยศาสตร14 
ศึกษา เพ่ือน าไปสู่ผลงานวิจยั 6 เร่ือง คือ 15 

1. ความสมัพนัธข์อง aptitude test กบัพฤติกรรมของนักศึกษาแพทย ์16 
2. Curriculum mapping in curriculum development for undergraduate  17 
3. การสอน medical ethics แบบไหนท่ีจะท าใหเ้กิด humanistic doctor 18 
4. การปรบัการเรียนการสอนรายวิชา (Program evaluation) โดยศึกษาเฉพาะ undergraduate 19 
5. Perception of medical professionalism in medical student 20 
6. กระบวนการในการพัฒนา competency โดยมุ่งเน้นเร่ืองการจัดการเรียนการสอนของ21 

อาจารยแ์พทย ์22 

ในท่ีประชุมไดจ้ดัท าเพียง Systematic review  ทั้งน้ีจะขออนุมติัเบิกเงินงวดท่ี 2 อีก 1 ลา้น23 
บาท เพ่ือด าเนินการต่อไป  ส าหรบัการพฒันาองค์ความรูว้ิจยัแพทยศาสตรศึกษา ไดค้ดัเลือกหวัขอ้ส าหรบั24 
การจดัท า KM จ านวน 5 เร่ือง จาก AMEE Guide โดยแปลเป็นภาษาไทย และจดัวิพากษ์เพ่ือใหเ้กิดความ25 
ครอบคลุมในบริบทประเทศไทย ดงัน้ี 26 

 Quantitative methods in Medical education research 27 
 Qualitative methods in Medical education research 28 
 Developing questionnaires for educational research 29 
 Using focus groups in medical education research  30 
 Using database in medical education  31 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม  วราวิทย์   ขอความร่วมมือต่อท่ีประชุมฯ ว่า 32 
คณะกรรมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา มีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันาเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานดา้นแพทยศาสตรศึกษา33 
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ดังน้ันหากมีการประชุมครั้งต่อไป ขอใหจ้ัดส่งเจา้หน้าท่ีสายสนับสนุนท่ีสนใจ โดยสนับสนุนการเขา้ร่วม1 
ประชุมดว้ย 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

3.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 4 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์6 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์รายงานท่ีประชุมว่า  ตามท่ี กสพท ไดร้ับ7 

มอบหมายจากแพทยสภาใหท้ าการตรวจสอบเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาตามเอกสารขอ้ 10 “ให้8 
คณะกรรมการแพทยสภารบัรององคป์ระกอบและเคร่ืองช้ีวัดของสถาบนัผลิตแพทย ์ตามเกณฑม์าตรฐานท่ี9 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยเสนอแนะ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีแพทยสภาก าหนด” น้ัน 10 
กสพท จะน าเสนอรายงานต่อแพทยสภาทุกๆ 2  ปี  โดยก าหนดตารางเวลาการตรวจประเมินสถาบนัต่างๆ11 
ตามรอบเวลา ปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งน้ีจะเร่ิมนับรอบเวลาของการตรวจรบัรองเมื่อสถาบนัมีบณัฑิต12 
แพทยจ์บการศึกษา 13 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดท้บทวนระบบและกระบวนการขอรบัการ14 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบนัผลิตแพทยใ์หท่ี้ประชุมรบัทราบดงัน้ี 15 

 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
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 สภา

สถาบนั 

แพทยสภา

(มอบหมาย 

กสพท) 

ส านกังาน

คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

(สกอ.) 

ส านกังานรบัรองและ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) 

 

การขอเปิด

ด าเนินการ/

ปรบัปรุงหลกัสตูร 

อนุมติั

หลกัสตูร 

*ประเมินตาม

เกณฑ ์15 ขอ้ 

รบัรองหลงัจากผ่าน

การรบัรองจากแพทย

สภาแลว้ 

ไมต่รวจรบัรองหลกัสตูร

ใหม/่สถาบนัเปิดใหม่ 

* กรณีรบัรองแบบมีเง่ือนไข หรือสถาบนัเปิดใหม ่ตอ้งน าเสนอรายงาน

ความกา้วหนา้ตามท่ีระบุในเง่ือนไข 

การประเมิน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 

1.1 ระดบั

หลกัสตูร 

 

อนุมติัการ

ใชเ้กณฑ ์

2/3/4 

อนุมติัการใชเ้กณฑ ์

WFME (ตามรอบ

เวลาของการ

ปรบัปรุงหลกัสตูร 

หรือรอบเวลาของ

การรบัรอง) 

1. เกณฑ ์IQA สกอ. 

2. *WFME 

3. AUNQA 

4. อ่ืนๆ (ระบุ) 

ไมต่รวจประเมินระดบั

หลกัสตูร 

1. เกณฑ ์สกอ. ไมต่อ้งขออนุมติั 

2. เกณฑ ์2-4 ตอ้งขออนุมติัสภาสถาบนั และแจง้ สกอ. เพ่ือรบัรอง 

3. *เฉพาะเกณฑ ์EdPEx กสพท ท าหนังสือขออนุมติัไปยงั แพทยสภา 

และ สกอ. เพ่ือใชก้บัสถาบนัผลิตแพทยแ์ลว้ โดยใชเ้ฉพาะสถาบนัท่ี

ตอ้งการการรบัรองหลกัสตูรฯ ตามมาตรฐานสากล 

1.2 ระดบัคณะ อนุมติัการ

ใชเ้กณฑ ์

2/3 

อนุมติัการใช้

เกณฑ ์EdPEx 

(รอบเวลา 5 ปี)  

1. เกณฑ ์IQA สกอ. 

2. EdPEx 

3. อ่ืนๆ (ระบุ) 

การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายนอกตามเกณฑ ์สมศ. 

1. เกณฑ ์สกอ. ไมต่อ้งขออนุมติั 

2. เกณฑ ์2-3 ตอ้งขออนุมติัสภาสถาบนั และแจง้ สกอ. เพ่ือรบัรอง 

3. *เฉพาะเกณฑ ์EdPEx กสพท ท าหนังสือขออนุมติัไปยงั แพทยสภา 

และ สกอ. เพ่ือใชเ้ฉพาะในสถาบนัผลิตแพทยแ์ลว้ 

1.3 ระดบัสถาบนั อนุมติัการ

ใชเ้กณฑ์

2/3 

ไมป่ระเมินระดบั

สถาบนั 

1. เกณฑ ์IQA สกอ. 

2. EdPEx 

3. อ่ืนๆ (ระบุ) 

การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายนอกตามเกณฑ ์สมศ. 

1. เกณฑ ์สกอ. ไมต่อ้งขออนุมติั 

2. เกณฑ ์2-3 ตอ้งขออนุมติัสภาสถาบนั และแจง้ สกอ. เพ่ือรบัรอง 

* กสพท ไดร้บัมอบหมายจากแพทยสภาใหด้แูลเฉพาะส่วนน้ี 1 
 2 

มตทิี่ประชุม:  รบัทราบ 3 
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วาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ือง 1 

4.1 เพ่ือทราบ 2 
4.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ3 

วิชาชีพเวชกรรมปีการศึกษา 2558 4 
เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ รายงานท่ีประชุมฯ ว่า การด าเนินการ7 

สอบเพ่ือประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมปีการศึกษา 2558  ไดเ้ปิดรบั8 
สมคัรแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2558 - 14  มกราคม 2559  ก าหนดช าระเงินภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2559  9 
จดัสอบ 11 สนามสอบ  จ านวนผูส้มคัร ขัน้ตอนท่ี 1 จ านวน 3,569 คน และขัน้ตอนท่ี 2 จ านวน 2,993 คน   10 

ในส่วนของการสอบ OSCE รอบท่ี 1  มีผู ้ขาดสอบ 1 คน   ประกาศผลสอบวันท่ี 1 11 
กุมภาพนัธ์ 2559  รอบท่ี 2  สอบท่ีสนามเชียงใหม่ จดัสอบในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2559  ประกาศผลสอบวนัท่ี 12 
29 กุมภาพนัธ์ 2559  ส่วนรอบ 3  เปิดรบัสมคัร ประมาณวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ – 2 หรือ 3 มีนาคม 2559  เพ่ือ13 
เปิดโอกาสใหค้นสอบไมผ่่านรอบท่ี 1 และ 2  สมคัรไดท้นั  14 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 15 

4.1.2 การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต16 
หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct 17 
Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 18 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 19 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์20 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  รายงานท่ีประชุมฯว่า การสอบวิชา21 

เฉพาะท่ีผ่านมาไดม้ีผูส้มคัรยื่นฟ้อง กสพท ไปยงัศาลปกครอง  ขณะน้ีเร่ืองอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ22 
ศาลปกครอง ในส่วนผูส้มคัรท่ีขอใหต้รวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะมีจ านวน 92 ราย ไดแ้จง้ผลกลบัไปแลว้ 23 
90 ราย  2 รายล่าสุด ส่งใบค ารอ้งมาเกินก าหนดระยะเวลา  ในส่วนผูท่ี้ขอมาดูคะแนนดว้ยตนเอง 43 ราย 24 
น้ัน ไดแ้จง้ใหเ้ขา้มาดตูามวนัเวลาท่ีก าหนด แต่ปรากฏไมม่ีผูใ้ดเขา้มาดคูะแนน  25 

ส าหรบั direct admission  กสพท จะท าการ ranking วนัท่ี 10 มีนาคม 2559  ขอ26 
ความร่วมมือใหทุ้กคณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา ด าเนินการดงัน้ี 27 

1. ส่งรายช่ือผูท่ี้ผ่านการคดัเลือกท่ีรบัไวแ้ลว้ในระบบรบัตรง โดยขอใหส้่งภายในวนัท่ี 4 28 
มีนาคม 2559  เป็น file excel  ตามเอกสารแนบ  29 

2. แจง้ยืนยันจ านวนผู ้ท่ีจะเขา้รับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ว่าคณะ/ 30 
วิทยาลยั/ส านักวิชา ตอ้งการท่ีจะเพ่ิม ลด คงเดิม จ านวนตามท่ีประกาศรบัสมคัรในครั้งแรก ภายใน 4 31 
มีนาคม 2559  เช่นเดียวกนั  32 
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3. ส่งรายช่ือนักศึกษาแพทย ์ชั้นปีท่ี 1 และ 2 และ 3 ของคณะ/วิทยาลยั/ส านักวิชา 1 
เพ่ือการตรวจสอบว่าผูม้ีสิทธิเขา้สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผ่าน กสพท ไม่เป็นผูท่ี้ก าลังศึกษาใน2 
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ภายในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2559 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

4.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 5 
เอกสารประกอบ :  6 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยร์ายิน  อโรร่า 7 
นายแพทยร์ายิน  อโรร่า รายงานว่าทาง สบพช. ไดจ้ัดท าหนังสือสัญญาค ้าประกัน8 

ฉบับใหม่เรียบรอ้ยแลว้  ส่วนการจัดสรรแพทย์ต่างๆ จะพยายามด าเนินการใหเ้ร็วขึ้ น เพ่ือใหนิ้สิต/9 
นักศึกษาแพทยท่ี์ก าลงัจะจบการศึกษา สามารถสมคัรแพทยพ่ี์เล้ียงของกระทรวงสาธารณสุขไดท้นั  10 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 11 

4.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 12 
4.2.1 การด าเ นินการของโครงการจัดตั้ งสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา13 

แพทยศาสตร ์(IMEAc) ตามเกณฑ ์WFME 14 
เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 15 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์16 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ รายงานท่ีประชุมฯว่า แพทยสภามี17 

มติผ่านขอ้บงัคบัจดัตั้ง สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) หรือ Institute for Medical 18 
Education Accreditation (IMEAc) แลว้ ขณะน้ีรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 

กิจกรรมท่ี IMEAc จะด าเนินการต่อไปมีดงัน้ี 20 
1.  การอบรม Assessor Calibration with WFME 2015 ใหก้บัผูต้รวจประเมินท่ีขึ้ น21 

ทะเบียนแลว้ ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2559  ไมเ่ก็บค่าลงทะเบียน 22 
2. การอบรมเกณฑแ์ละการเขียนรายงานประเมินตนเอง (Criteria and SAR writing 23 

Training)  ก าหนดจดัข้ึนวนัท่ี 19 -22 เมษายน 2559  ค่าลงทะเบียนท่านละ 7,000 บาท 24 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 25 

26 
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ส าหรบัแผนการตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทยต์ามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME 1 
เป็นดงัน้ี  (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 22 มกราคม 2559) 2 

 3 
เดือน ปี 

ก าหนดวนัรบัตรวจ 

สถาบนัผลิตแพทยท่ี์ขอรบั

การตรวจประเมิน 

วนัท่ีส่งหนังสือ

ขอรบัการตรวจ

จากสถาบนั 

ก าหนดส่ง SAR เกณฑ ์WFME ท่ีใช้

ตรวจประเมิน 

ปี 2559     

มีนาคม 2559 คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยับรูพา 

18 ธนัวาคม 2558 

(ส่งเล่ม SAR) 

ภายในเดือน  

มกราคม  2559 

2012 

เมษายน 2559  ว่าง 

พฤษภาคม 2559 คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ 

 

3 ธนัวาคม  2557 ภายในเดือน

กุมภาพนัธ ์2559 

2015 

มิถุนายน  2559 วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละ

การสาธารณสุข  

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

28  พฤศจิกายน  
2557 

ภายในเดือน 

มีนาคม 2559 

2015 

กรกฏาคม  2559 ว่าง 

สิงหาคม 2559 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

2  ธนัวาคม  2557 ภายในเดือน

พฤษภาคม 2559 

2015 

กนัยายน  2559 คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยันวมินทรา 

ธิราช 

11 มกราคม  
2559 

ภายในเดือน

มิถุนายน 2559 

2015 

ตุลาคม  2559 วิทยาลยัแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลยัรงัสิต 

3  กนัยายน  
2558 

ภายในเดือน

กรกฎาคม 2559 

2015 

พฤศจิกายน  2559  คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยันราธิวาสราช

นครินทร ์

   

ธนัวาคม 2559 คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

14  มกราคม 
2559 

ภายในเดือน

กนัยายน 2559 

2015 

ปี 2560     
มกราคม 2560 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

สุรนารี 

16  พฤศจิกายน  
2558 

ภายในเดือน 

ตุลาคม 2559 

2015 

กุมภาพนัธ ์2560  คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 

8 ธนัวาคม 2558 ภายในเดือน

พฤศจิกายน 2559 

 

มีนาคม 2560 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

   

 4 
มตทิี่ประชุม:  รบัทราบ 5 
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4.2.2 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง1 
ประเทศไทย 2 

เอกสารประกอบ :  3 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 4 
  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 5 
อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย รายงานท่ีประชุมฯ ว่า ก าหนดการจดั6 

อบรมแพทยศาสตรศึกษาขัน้พ้ืนฐานใหก้บัอาจารยใ์หม ่สปัดาหแ์รกของเดือนสิงหาคม 2559  เจา้ภาพไดแ้ก่7 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งน้ีคณะท างานฯ จะท าเร่ืองขออนุมัติงบประมาณ เพ่ือ8 
น าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 9 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 10 

4.2.3 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตรต์ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ11 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF:HEd) และการปรบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตเพื่อ12 
เทียบคุณวุฒิปริญญาโท 13 

เอกสารประกอบ : 5  ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 15 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดท้บทวนกระบวนการ16 

จัดท า มคอ.1 ว่า คณะท างานไดร้่าง มคอ.1 สาขาแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งแรก ในปี 2555  เมื่อน าส่ง 17 
สกอ.   สกอ. ไดส้่งกลับมาใหท้บทวนพรอ้มขอ้สังเกตหลายขอ้ เช่น ใหท้บทวนวรรณกรรมว่าหลักสูตร18 
ประเทศอ่ืนๆ ท าอย่างไร  ใหท้ า mock up มคอ.1-7 เป็นตน้  คณะท างานจึงไดน้ าเร่ืองเขา้ท่ีประชุม19 
คณะกรรมการอ านวยการ กสพท ท่ีประชุมมีมติใหร้่าง มคอ.1 ใหม่ทั้งฉบับ โดยผลิตแพทย์ท่ีมีคุณวุฒิ20 
ปริญญาโท พรอ้มแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด  ชุดแรกเป็นคณะกรรมการด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตรสาขา21 
แพทยศาสตร ์มีคณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นประธาน  ชุดท่ี 2 เป็นอนุกรรมการจดัท าร่าง22 
หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต มี อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย เป็นประธาน ร่วมกบัทีม23 
ท างานคณะท างานวิชาการของ กสพท  ทั้ง 2 ทีม ท างานมาแลว้เป็นเวลา 1 ปี  วางแนวทางการร่าง มคอ.1 24 
สาขาแพทยศาสตร ์เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจจะใหแ้พทยม์ีคุณวุฒิปริญญาโท คือใหนั้กศึกษาไดเ้รียน25 
ในหลกัสตูรท่ีไดป้ริญญาใบแรกคือ ปริญญาตรี วท.บ. ภายในระยะเวลา 3 ปีคร่ึง ถึง 4 ปี และต่อยอดส าหรบั26 
ปริญญาใบท่ี 2 ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท ซ่ึงการจัดหลักสูตรต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับ27 
บณัฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และจบการศึกษาภายใน 6 ปี ไมเ่กิน 7 ปี  28 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ท่ีผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ ไดข้อเขา้หารือกับรอง29 
เลขาธิการ สกอ. (อย่างไม่เป็นทางการ )  โดยแจง้ว่าทาง กสพท ตอ้งการปรบั มคอ.1 เพ่ือผลิตแพทยท่ี์มี30 
คุณวุฒิปริญญาโท  สกอ. ใหค้วามเห็นว่าไม่ขัดขอ้งในหลักการและคิดว่ามีความเป็นไปได้  โดยขอให้31 
หลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ปี 2558  พรอ้มค านึงถึงผลประโยชน์ของ32 
ประเทศชาติเป็นส าคัญ ในขณะเดียวกันใหข้อ้ช้ีแนะว่า หลักสูตรการฝึกอบรมหนังสืออนุมัติบัตร และ33 
วุฒิบัตรทุกสาขาน้ัน หลักสูตรน่าจะเทียบคุณวุฒิปริญญาเอก  จึงขอให ้กสพท ประสานกับราชวิทยาลัย    34 
ส่งหลกัสูตรเขา้มาท่ี สกอ. เพ่ือเทียบคุณวุฒิใหเ้ป็นปริญญาเอก  จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ35 
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ปรบัปรุงหลกัสตูรสาขาแพทยศาสตร ์ เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558  ไดข้อ้สรุปว่าใหน้ าเขา้หารือในท่ีประชุม1 
กรรมการบริหาร กสพท ในวนัท่ี 18  ธนัวาคม 2558  ซ่ึงหลงัจากไดม้ีการอภิปราย ขอ้ดี ขอ้เสีย ผลกระทบ 2 
และอุปสรรคแลว้ ท่ีประชุมเห็นชอบใหน้ าเสนอในท่ีประชุมกรรมการอ านวยการของ กสพท เพ่ือตดัสินว่าจะ3 
ด าเนินการร่าง มคอ.1 ต่ออยา่งไร 4 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ สรุปขอ้ดีของการผลิต5 
แพทยใ์หม้ีคุณวุฒิปริญญาโท ดงัน้ี 6 

 มุมมองของระยะเวลา และเน้ือหาท่ีเรียน จะท าใหบ้ณัฑิตแพทย ์7 
o สามารถเรียนรูด้ว้ยตนเองไดดี้ขึ้ น 8 
o มีความรูใ้นการท างานวิจยัไดเ้มื่อจบการศึกษา 9 
o สามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หมไ่ดดี้กวา่ท่ีเรียนในระดบัปริญญาตรี 10 
o สามารถศึกษาต่อยอดไดดี้ขึ้ นเมื่อไปเรียนแพทยป์ระจ าบา้น 11 
o สามารถเป็นอาจารย์ผู ้สอน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ12 

หลกัสตูรไดใ้นระดบัอุดมศึกษาไดท้นัที  หลงัศึกษาจบหลกัสตูร 13 
o เมื่อจบเป็นอาจารย์ แลว้ก็สามารถจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ใน14 

ต่างประเทศง่ายขึ้ น 15 

ผลกระทบของการผลิตแพทย ์ใหม้ีคุณวุฒิปริญญาโท เน้ือหาหลักสูตรแพทยศาสตร16 
บณัฑิต 6 ปี แน่นมาก หากอยากไดป้ริญญาโท บณัฑิตแพทยต์อ้งท างานวิจยัมากขึ้ น ท าวิทยานิพนธ์ หรือ17 
การค้นคว้าอิสระเรียนรายวิชาต่างๆ เพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึงอาจกระทบต่อการฝึกทักษะเพ่ือให้มีความรู ้18 
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งการท าวิทยานิพนธอ์าจไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงทางออกอาจ19 
ตอ้งลดเน้ือหาระดบัเตรียมแพทยแ์ละปรีคลินิกลง หรือเพ่ิมระยะเวลาของหลกัสตูรจาก 6 ปี เป็น 7 ปี  ปีท่ี 7 20 
ตอ้งฝึกทักษะอย่างจริงจงั เพ่ือใหค้วามสามารถเท่าเดิม หรือรบันักศึกษาท่ีจบปริญญาตรีแลว้เขา้มาเรียน21 
แพทย์ อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการผลิตแพทยน์านขึ้ น จะมีผลกระทบต่อการบริการสาธารณสุขของ22 
ประเทศ และการเปล่ียนแปลงอาจไมต่อบสนองความตอ้งการหรือความคาดหวงัของประชาชน 23 

อุปสรรคของการผลิตแพทยท่ี์มีคุณวุฒิปริญญาโท   24 
ตามเอกสารประกอบ คุณสมบติัของอาจารย ์(เกณฑข์อ้10.3 หนา้ 17–19) 25 
 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ป.โท หรือเทียบเท่า และมีผลงานวิชาการ >3 รายการ ใน 26 

5 ปี (>1 รายการเป็นผลงานวิจยั ) 27 
 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และการคน้ควา้28 

อิสระ  อาจารยผ์ู ้สอบวิทยานิพนธ์ หรือเทียบเท่า หรือ ป.โท หรือเทียบเท่า ท่ีมี29 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานวิชาการ >3 รายการ ใน 5 ปี (>1  รายการ30 
เป็นผลงานวิจยั ) 31 

 อาจารยผ์ูส้อน ป.โท หรือเทียบเท่า และมีผลงานวิชาการ >1 รายการ ใน 5 ปี 32 

ทางออกคือด าเนินการใหวุ้ฒิบัตรฯ หนังสืออนุมัติฯ เทียบเท่า ป.เอก เร็วท่ีสุด ก็33 
สามารถปลดล็อคของเร่ืองคุณสมบติัของอาจารยไ์ด ้34 
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 การลงทะเบียนเรียน (เกณฑฯ์ ขอ้ 13  หน้า 22 ) ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 15 1 
หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 2 

 เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา (เกณฑ ์ฯ ขอ้ 14.2 หนา้ 22 – 23) 3 

ตอ้งเสนอวิทยานิพนธ ์หรือรายงานการคน้ควา้อิสระศึกษา รายวิชา ครบถว้น และได้4 
ระดบัคะแนนเฉล่ียไมต่ า่กวา่ 3.00  หากเป็นไปตามเง่ือนไขน้ี จะมีนักศึกษาส่วนหน่ึงไมจ่บการศึกษา 5 

ประเด็นตดัสินใจ จดัท า มคอ.1 สาขาแพทยศาสตร ์ใหเ้ป็น 6 
1. หลกัสูตรปริญญาตรี 6 ปี โดยปรบัปรุงเน้ือหาภายในใหม่ เปิดโอกาสใหบ้ณัฑิตท่ี7 

สนใจศึกษาต่อระดบัปริญญาโท และด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ สกอ. ใหค้รบถว้น  8 
2. หลกัสตูรปริญญาโท 6 – 7 ปี 9 
มตทิี่ประชุม :  เห็นควรใหเ้ลือกขอ้ 1 โดยท า มคอ.1  ใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2559 โดย10 

ปรบัปรุงเน้ือหาภายในใหม่ เปิดโอกาสใหบ้ณัฑิตท่ีสนใจศึกษาต่อ และด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ สกอ. 11 
ใหค้รบถว้น และด าเนินการใหวุ้ฒิบตัรสาขาต่างๆ ไดเ้ทียบเท่าปริญญาเอก 12 

4.2.4 คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง13 
ประเทศไทย 14 

เอกสารประกอบ : -  15 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 16 
เล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 17 

4.2.5 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยค์รั้งที่ 17 18 
เอกสารประกอบ :  19 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์20 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  รายงานว่าไดอ้อกจดหมายเชิญ21 

เรียบรอ้ยแลว้ และขอแกจ้ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมจาก 50 ท่าน เป็น 40 ท่าน 22 
     มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 23 

4.2.6 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 24 
เอกสารประกอบ :  25 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ 26 
  (แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ชุมช่วย) 27 
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา  ตรีศิริโชติ รายงานว่า การประชุมวิชาการ28 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17  คาดว่าในเดือนมีนาคมจะประชาสัมพันธ์ลง website 29 
เพ่ือใหส้ามารถลงทะเบียน และรบับทคดัย่อได ้ขณะน้ีไดด้ าเนินการติดต่อวิทยากรแลว้และอยู่ในระหว่างรอ30 
การตอบรบั  31 
                   มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 32 

33 
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วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา 1 

5.2 การตดิตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ/แนวปฏิบตัิจากการประชุมแพทยศาสตร2 
ศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 9 3 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 4 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย และคณะ 5 
นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์   น าเสนอแนวปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะ ผู ้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด6 

ความส าเร็จ ซ่ึงเป็นผลจากการประชุมท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ทบทวนโดยคณะท างาน7 
วิชาการแพทยศาสตรศึกษา และขอใหท่ี้ประชุมช่วยพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ 1. ความสมบูรณ์ของ8 
ขอ้เสนอแนะทั้ง 4 ขอ้  2. การพฒันาระบบและกลไกเพ่ือไปสู่การปฏิบติั  9 

ท่ีประชุมฯ ไดอ้ภิปรายกันอย่างกวา้งขวาง ไดข้อ้สรุปว่า ขอ้เสนอแนะท่ี 1  เป็นเร่ืองระดับ10 
นโยบาย  ส่วนเร่ืองท่ี 2 และ 3 และ 4 เป็นเร่ืองการด าเนินการ จึงมอบหมายใหที้ม มคอ.1 รบัขอ้เสนอแนะ11 
ท่ี 2 และ 3  ส่วนขอ้เสนอแนะท่ี 4  ขอใหค้ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รบัด าเนินการ 12 
และมอบให ้อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย เป็นผูป้ระสานงาน  ทั้งน้ี กสพท ยินดีสนับสนุน13 
ค่าใชจ้่าย ขอใหค้ณะท างานฯ ไปค านวณงบประมาณน าเสนอต่อไป 14 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบ 15 

5.3 การด าเนินการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาตปิระจ  าปี พ.ศ. 2559 16 
เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 17 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 18 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท รายงานว่า คณะท างานไดข้ออนุมติั19 

รางวลัครแูพทยแ์ห่งชาติเพ่ือเชิดชูเกียรติยกย่องครูแพทย์ในทุกๆ ปี  โดยให ้กสพท แต่งตั้งกรรมการ ซ่ึงปีน้ี20 
เป็นปีท่ี 3  ท่ีคณะท างานไดด้ าเนินการ รายละเอียดตามเอกสาร  กสพท ไดม้อบให ้รองศาสตราจารย ์21 
นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล รบัไปด าเนินการออกแบบโล่ ขอใหค้ณะท างานประสานและหารือต่อดว้ย  ใน22 
กรณีท่ีการเสนอช่ือหน่วยงานอาจมีไม่มากพอ ท่ีประชุมฯ ขอใหก้รรมการสรรหาเสนอช่ือไดด้ว้ย โดยขอให้23 
ส่งรายช่ือภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 น้ี  24 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบ  25 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 26 

6.1 สรุปผลการเขา้ร่วมประชุม สมศ. 27 
เอกสารประกอบ : - 28 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ แจง้ท่ีประชุมว่า การตรวจประเมินคุณภาพ30 

ภายนอกรอบท่ี 4  สมศ. มีตวัช้ีวดัท่ีใชต้รวจประเมินทั้งหมด 15 ตวั แยกออกเป็น 3 กลุ่ม  31 
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กลุ่มแรกคือการวดัตามพนัธกิจ มีตวัช้ีวดั 7 ตวั ตวัละ 5 คะแนน  3 คะแนนแรก วดัเชิงปริมาณ 1 
อีก 2 คะแนน เป็นการวดัเชิงคุณภาพ  ดูพฒันาการจากข้อเสนอแนะ หรือส่ิงท่ีท าเพ่ิมขึ้ นจากการประเมิน2 
ครั้งท่ีผ่านมา 3 

กลุ่มท่ี 2  คือการบริหารจดัการ มี 5 ตวัช้ีวดั แบ่งเป็น ดา้นการบริหารและพฒันาสถาบนั 2 4 
ตัวช้ีวดั  ตัวช้ีวดัท่ีน่าสนใจคือการดูผลสัมฤทธ์ิของการบริหารของสภาสถาบันและผูบ้ริหารสถาบันตาม5 
หลกัการบริหารจดัการท่ีดี (Good governance)  และดา้นการพฒันาและประกนัคุณภาพภายใน 3 ตวัช้ีวดั 6 
โดยพิจารณาการประกนัคุณภาพหลกัสตูรในเชิงคุณภาพ เนน้ output outcome มากกวา่ process  7 

กลุ่มท่ี 3  มี 3 ตวัช้ีวดั การพฒันาตามบริบทของสถาบนั โดยมีตวัช้ีวดัใหเ้ลือก 3 ใน 10 ตวัช้ีวดั  8 
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นความโดดเด่นของสถาบนั 9 

ในวนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 น้ี ทาง สมศ. จะเสนอตัวช้ีวดัท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี ใหค้ณะรัฐมนตรี 10 
ทราบ และจะเร่ิมลงตรวจชุดท่ี 1 ในไตรมาสท่ี 4  เดือนกรกฎาคม - กนัยายน น้ี  11 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ  12 

6.2 การจดัท าแผนการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์ 13 
ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดป้ระชาสมัพนัธ์ใหท้ราบว่า สกอ. และกระทรวง14 

สาธารณสุข  ขอเชิญคณบดีคณะแพทยศาสตรทุ์กคณะ ทั้งภาครฐั และเอกชน หรือ ผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุม 15 
เร่ืองการจดัท าแผนการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent in  Medical Service)  เป็นการ16 
วาง roadmap ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตรต่์างๆ ในทุกดา้น และการ17 
จดัสรรทรพัยากร โดยจดัใหม้ีการประชุมในวนัท่ี 29 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. ท่ี สกอ. 18 

มตทิี่ประชุม :   รบัทราบ 19 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 20 
 21 
 22 
 23 
 (อาจารยสุ์ดจิตร  เมืองเกษม) 24 
 สรุปผลการประชุม 25 
 26 
 27 
 28 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 29 
 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
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