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 6 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 7 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม ป่ินเจริญ  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลา 8 

นครินทร์ ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม หลังจากกล่าวต้อนรับผู ้เขา้ร่วมประชุมแลว้ ได้เรียนเชิญ9 

คณะกรรมการรบัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 10 

 11 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 12 

1.1 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อจดัท า (ร่าง) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศไทย ให้13 

เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาต ิ(พ.ศ.2559-2566) ฉบบัสมบูรณ ์วนัที่ 26 มกราคม 2559 14 

ขอเล่ือนไปในการประชุมครั้งต่อไป 15 

 1.2  สรุปการประชุมแผนการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์(Excellence in Medical 16 

Service) วนัที่ 29 มกราคม 2559 17 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี18 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์19 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  แจง้ว่า ตามท่ี กสพท ไดม้อบหมายให้20 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขา้ร่วมประชุมน้ัน การประชุมดังกล่าวเป็นการวางแผน21 

ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลยัและเขตสุขภาพต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยประชุมร่วมกนัในแต่ละ22 

กลุ่ม และไดนั้ดประชุมอีกครั้งเพ่ือรายงานความกา้วหน้าต่างๆ ในวนัน้ี  ทั้งน้ีจะน าความคืบหน้ามารายงาน23 

ในการประชุมครั้งถดัไป 24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 25 

 1.3  สรุปการประชุม UHOSNET ครั้งที่ 56  วนัที่ 25-26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2559 26 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี27 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยส์มชาย  ยงศิริ 28 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ  แจง้ท่ีประชุมทราบว่า คณะแพทยศาสตร ์29 

มหาวิทยาลยับูรพา ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุม UHOSNET ครั้งท่ี 56  เมื่อวนัท่ี 25-26 กุมภาพนัธ ์30 

พ.ศ.2559  ท่ีบางแสน จากการประชุมท าใหไ้ดท้ราบนโยบาย บางแสน Smart IT เช่ือมโยงการดูแลผูป่้วย31 

ถึงบา้น โดยใช ้IT เป็นเคร่ืองมือ ครอบคลุมประชาชนในเมืองบางแสน เป็นตวัอย่างของการประสานงานกบั32 

ภาคอ่ืนนอกกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมความเขม้แข็งของระบบสุขภาพ  33 
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ศาสตราจารย์ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดก้ล่าวเสริมเก่ียวกับปัญหาสุขภาพในระบบดูแล1 

สุขภาพ เน่ืองจากความตอ้งการไดร้บับริการมีมากขึ้ น  มีการขยายโรงพยาบาลใหม้ีขนาดใหญ่ขึ้ น แต่ก็ยงัไม่2 

เพียงพอ ไม่เป็น Patient centered service เน่ืองจากจ านวนบุคลากรยงัเท่าเดิม ใชว้ิธีการตรวจในรูป3 

แบบเดิม มีความล่าชา้ จึงสมควรพิจารณาในเร่ืองน้ีต่อไป 4 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 5 

1.4  สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกบัองคก์ารอนามัย6 

โลก ครั้งที่ 1/2559 7 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี8 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า การประชุมดังกล่าวไดเ้ล่ือนออกไป10 

โดยยงัไมม่ีก าหนด 11 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 12 

1.5   การบรรจอุงคค์วามรูด้า้นการแพทยแ์ผนไทยในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 13 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี14 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั 15 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย  แจง้ว่า จากการประชุมไดม้ีการ16 

วางแผนงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ในการพิจารณาบรรจุองค์ความรูด้า้นการแพทยแ์ผนไทยในหลักสูตร17 

แพทยศาสตรบณัฑิต เพ่ือใหแ้พทยแ์ผนปัจจุบนัไดรู้จ้กัและมีทศันคติท่ีดีต่อการแพทยแ์ผนไทย  โดยอาจเร่ิม18 

จากเภสชักรรมไทยในบญัชียาหลกัแห่งชาติ ปัจจุบนัคณะแพทยศาสตรใ์นประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 19 

คือ มกีารเรียนการสอนแพทยแ์ผนไทยในคณะแพทยศาสตร ์มีคณะแพทยแ์ผนไทยในมหาวิทยาลยั และไม่มี20 

การเรียนการสอนแพทยแ์ผนไทยหรือไมม่คีณะแพทยแ์ผนไทยอยู่ในมหาวิทยาลยั คณะท างานฯ จึงขอความ21 

ร่วมมือทุกคณะแพทยศาสตร์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือทราบขอ้มูลสถานการณ์ปัจจุบนัของแต่ละ22 

สถาบนัในการจดัการเรียนการสอนแพทยแ์ผนไทย ในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 24 

 25 

วาระที่ 2  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ26 

ไทย ครั้งที่ 8/2558 เม่ือศุกรท์ี่ 13 ธนัวาคม 2558 ณ หอ้งประชุม 602-603 อาคารสมเด็จ27 

พระเทพรตันราชสุดา คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา 28 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  30 

มตทิี่ประชุม :  รบัรองรายงานการประชุม  โดยมีขอ้แกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 31 

1. หน้าท่ี 5 วาระท่ี 1.5 บรรทดัท่ี 19-20 “ส่วนใหญ่ท าเป็น extra-curricular activity จากเดิม 32 

ไมไ่ดอ้อกมาเป็น professional role” แกเ้ป็น “ไมไ่ดจ้ดัการเรียนในหลกัสตูร”  33 
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2. บรรทดัท่ี 21-22  “คณะอ่ืนๆ อยากท า IPE แต่ทางแพทยศาสตรบณัฑิตจะค่อนขา้งมีโอกาส1 

น้อย”  โดยเปล่ียนจาก  “คณะอ่ืนๆ” เป็น “หลกัสูตรอ่ืนๆ” และ เปล่ียนจาก “แพทยศาสตรบณัฑิต” เป็น 2 

“สถาบนัผลิตแพทยจ์ะค่อนขา้งมีโอกาสนอ้ย” 3 

 4 

วาระที่ 3   ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 5 

3.1  การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต6 

แพทยศาสตรบัณฑิต และหลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) 7 

ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 8 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั  9 

ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์10 

ศาสตราจารย ์แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ว่า จากท่ีไดแ้จง้ก าหนดส่งรายช่ือของ11 

นักเรียนท่ีแต่ละสถาบนัไดร้บัตรงเรียบรอ้ยแลว้ พบว่า สถาบนัท่ียงัไม่ส่งรายช่ือ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยับรูพา 12 

มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง และจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ขอใหน้ าส่งภายในก าหนดดว้ย เน่ืองจาก  กสพท จะ13 

ประกาศรายช่ือในวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 เพ่ือใหนั้กเรียนสามารถเขา้ไปตรวจสอบรายช่ือก่อนคดัช่ือออกจาก14 

การคัดเลือก กสพท  รวมทั้งคืนสิทธ์ิใหก้ับผูท่ี้สละสิทธ์ิรับตรงของสถาบัน ใหมี้สิทธ์ิเขา้รับการคัดเลือก 15 

กสพท ภายในวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 และท าการ matching ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 ต่อไป 16 

จากการประชุมใหข้อ้มูลกบัศูนยป์ระสานงานการศึกษาเภสชัศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในเร่ือง17 

การรบัตรงร่วมกบั กสพท เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558  คณะเภสชัศาสตร ์8 สถาบนั คือ จุฬาลงกรณ์18 

มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์19 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรว์ิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลยั20 

มหาสารคาม ไดแ้จง้ความประสงคข์อเขา้ร่วมการสอบรบัตรงของ กสพท   21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 22 

1. ควรใชร้ปูแบบเดียวกบัทางคณะทนัตแพทยศาสตร ์คือรบันักศึกษาอย่างน้อยสถาบนัละ 10-23 

20 คน 24 

2. กสพท ยงัคงใหสิ้ทธ์ิเลือก 4 อนัดบัเหมือนเดิม  แต่หากนักเรียนไดย้ืนยนัสิทธ์ิรบัตรงของ25 

คณะ/สถาบนัแลว้ จะมีการตดัสิทธ์ิใหก้บัคณะ/สถาบนัท่ีเขา้ร่วมกบั กสพท  26 

3.2  การด า เนินการของเครือ ข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย 27 

(MedResNet) 28 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยก์ฤษณะ สุวรรณภมูิ 30 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ   แจ้งว่า  MedResNet ได้จัดท า31 

โครงการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา โดยแบ่งเป็น 6 แผนงาน คือ  32 

1. แผนงานท่ี 1 การวิจยัแพทยศาสตรศึกษา  ไดม้ีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูโ้ครงการวิจยั33 

แพทยศาสตรศึกษาครั้งท่ี 1 ในวนัท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือติดตามความกา้วหน้าการด าเนิน34 
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โครงการวิจยั 5 โครงการ รวมทั้งเปิดรบังานวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ปีท่ี 2 และการขอ EC โครงการวิจยั1 

แพทยศาสตรศึกษา 2 

2. แผนงานท่ี 2  การพฒันาองคค์วามรูว้ิจยัแพทยศาสตรศึกษา  จดัท าเอกสารเร่ืองแนวทาง3 

วิจยัจ านวน 5 บท โดยก าลงัอยู่ในระหว่างการแกไ้ขรอบสุดทา้ยจากทีมบรรณาธิการ โดยจะมีการพิจารณา4 

จากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน 5 

3. แผนงานท่ี 3 การสรา้งเครือข่ายนักวิจัยแพทยศาสตรศึกษา  ไดร้วบรวมรายช่ือนักวิจัย6 

แพทยศาสตรศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบติัการ และการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ้โดยจะไดด้ าเนินการ7 

สรา้งเครือขา่ยออนไลน์ต่อไป 8 

4. แผนงานท่ี  4 การส่งเสริมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา  ไดม้ีการประชุมเพ่ือเตรียมการจดั9 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยแพทยศาสตรศึกษาในวันท่ี 28 มีนาคม 2559 เพ่ือจัดในการประชุม10 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17 ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรว์ิโรฒ ประสานมิตร โดยจะใหม้ี11 

การพฒันาแนวทางวิจยัปีละ 1 เร่ือง 12 

5. แผนงานท่ี 5 การใชป้ระโยชน์งานวิจัย  ส าหรบัการด าเนินการในโอกาสต่อไป คือ การ13 

น าเสนอวิจยัท่ีไดร้บัทุนในแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย และการตีพิมพง์านวิจยัท่ีไดร้บัทุน  14 

6. แผนงานท่ี 6 การพฒันาฐานขอ้มูลวิจยั  การพฒันาเว็บไซต์ฐานขอ้มูลวิจยัแพทยศาสตร15 

ศึกษาของไทย (www.tmed.in.th) โดยฐานขอ้มลูแพทยศาสตรศึกษาของไทย ไดแ้ก่  งานวิจยัท่ีตีพิมพ ์(45 16 

เร่ือง)  งานวิจยัจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาภายในประเทศ (927 เร่ือง)  และงานวิจยัแพทยศาสตร17 

ศึกษานานาชาติ AMEE (703 เร่ือง) และก าลงัพฒันาเพ่ิมวิจยัแพทยศาสตรศึกษาระดบันานาชาติ ไดแ้ก่ 18 

AMEA และ Ottawa รวมทั้งระบบรายงานผลแยกตามสถาบนั และแยกตามหวัขอ้ 19 

ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายปัญหาท่ีพบในการจัดท าผลงานวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษาคือ แต่ละ20 

สถาบนัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานเดียวกนัในการพิจารณา EC งานวิจยัท่ีใชก้ลุ่มตวัอย่างจากหลายสถาบนั จึงมีขอ้21 

ติดขดัค่อนขา้งมากในบางสถาบนั 22 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 23 

1. ควรหาวิธีศึกษาผลงานวิจยัท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในแต่ละสถาบนั  และเพ่ิมเติมในฐานขอ้มูล24 

ดว้ย  ควรเพ่ิมช่องทางใหแ้ต่ละสถาบนัสามารถส่งขอ้มลูผลงานวิจยัมาไดโ้ดยง่าย 25 

2. MedResNet ควรเป็นตวักลางเช่ือมโยงแต่ละสถาบนั โดยอาจมี สบพช. ร่วมดว้ย 26 

3. IRB ของทุกสหสาขามีรองคณบดีฝ่ายวิจยัแต่ละสถาบนัเป็นกรรมการ ควรสรา้ง forum เพ่ือ27 

ร่วมกนัแกปั้ญหาใหใ้ชก้รอบแนวคิดเดียวกนั 28 

3.3   การด าเนินการของโครงการจดัตั้งสถาบันรบัรองมาตรฐานการศึกษาแห่งประเทศไทย 29 

(IMEAc) ตามเกณฑ ์WFME  30 

เอกสารประกอบ  :  5 ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้ความคืบหน้าของการด าเนินการ33 

โครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแห่งประเทศไทย (iMEAc) ตามเกณฑ ์WFME  ดงัน้ี 34 

http://www.tmed.in.th/
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1. แนวปฏิบัติการขอรับการตรวจประเมินสถาบันผลิตแพทย์  อยู่ในขั้นตอนการประชุม1 

คณะกรรมการเป็นระยะๆ การตรวจประเมินเป็นรูปแบบมากขึ้ น  โดยเมื่อคณะกรรมการลงตรวจประเมิน2 

พ้ืนท่ีแลว้ จะส่งประเด็นไปใหส้ถาบนัทบทวนอีกครั้ง จากน้ันจะมีการสรุปรายงานน าเขา้คณะกรรมการ Ad 3 

Hoc และคณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ เพ่ือพิจารณาตดัสินในขัน้ตอนสุดทา้ย 4 

2.  ไดก้ าหนดตารางการตรวจประเมินไวใ้นปี 2559 และ 2560  ทั้งน้ีหากสถาบันใดไม่5 

สามารถรบัการตรวจประเมินไดต้ามก าหนดจะถูกเล่ือนออกไปโดยไม่ใหซ้อ้นทบักบัสถาบนัท่ีส ารองเวลาไว ้6 

ก่อนแลว้ 7 

3. มีการจดัตั้งสถาบนั IMEAc (Institute for Medical Education Accreditation) ซ่ึงยงัอยู่ใน8 

ระหวา่งด าเนินการ กิจกรรมต่อไป คือ ในวนัท่ี 19-22 เมษายน 2559 จะจดัการอบรมเกณฑม์าตรฐาน และ9 

การเขียนรายงาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรบัการเป็นเขา้อบรมการเป็น assessor ต่อไป   10 

4.  ในส่วนของ Progress Report สถาบนัท่ีผ่านการตรวจประเมินไปแลว้ ใหร้ายงาน Progress 11 

Report ตาม format ท่ีก าหนดใหส้อดคลอ้งตามเกณฑ ์2015  12 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 13 

3.4  คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย : 14 

การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิ15 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี16 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 17 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทย์พิศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท  แจง้ความคืบหน้าการด าเนินการ18 

คดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติว่า ขณะน้ีไดร้บัการเสนอช่ือจาก 2 สถาบนั จึงขอเชิญชวนใหส้ถาบนัอ่ืนๆ ส่ง19 

รายช่ือไดจ้นถึงวนัท่ี 15 มีนาคม 2559 ไปยงักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการฯ20 

ไม่ไดก้ าหนดแบบฟอรม์ในการเสนอช่ือ แต่ขอใหผู้ไ้ดร้บัการเสนอช่ือมีคุณสมบติัการท างานทั้ง 3 ดา้น ให้21 

ครอบคลุมตามท่ีก าหนดไวใ้นเว็บไซต์ของการเสนอรายช่ือ ซ่ึงคณะกรรมการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ จะ22 

เป็นผูท้ าหนา้ท่ีในการคดัเลือกตามรายช่ือท่ีเสนอมาจากสถาบนัต่างๆ ต่อไป 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 24 

3.5 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ25 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิและการปรบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตเพื่อเทียบคุณวุฒิปริญญาโท 26 

เอกสารประกอบ  :  2 ฉบบั 27 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 28 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  แจ้งว่า จากมติท่ีประชุม29 

คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองการปรับหลักสูตร30 

แพทยศาสตรบณัฑิตใหเ้ป็นคุณวุฒิปริญญาโท หรือ เป็นหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต คุณวุฒิปริญญาตรี 6 31 

ปี น้ัน ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 32 

1. สรุปใหห้ลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตยงัคงใหเ้ป็นหลกัสตูรปริญญาตรี 6 ปี เช่นเดิม 33 

2. เ พ่ือให้การด า เ นินการจัดท าร่าง  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสร็จ เ รียบร้อย 34 

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ จึงก าหนดจดัสมัมนาคณะอนุกรรมการร่างหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต เพ่ือ35 
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จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ (มคอ.1) ท่ีสอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐาน1 

คุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาทางแพทยศาสตรศึกษาตามขอ้ตกลง2 

จากท่ีประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 1 ถึง ครั้งท่ี 9 และเพ่ือพฒันามาตรฐานผลการเรียนรู ้3 

(Learning Outcomes) ของบัณฑิตในสาขาแพทยศาสตร์ใหม้ีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ4 

เทียบเคียงไดใ้นระดบัสากล ก าหนดระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน เพ่ือให้5 

การด าเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเรียนใหค้ณะกรรมการไดพิ้จารณาความเหมาะสมของโครงการ6 

ดงักล่าวต่อไป  7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 8 

1. กรอบงบประมาณและผลท่ีคาดวา่จะไดร้บัสอดคลอ้งกนั  9 

2. เห็นควรใหข้ออนุมติังบประมาณจาก สกอ. ซ่ึงไดเ้คยสนับสนุนในช่วงการจดัประชาพิจารณ ์ 10 

หากมีขอ้ขดัขอ้งใหข้ออนุมติัจากท่ีประชุมกรรมการอ านวยการ กสพท ต่อไป 11 

 12 

วาระที่ 4  เรื่องสืบเน่ือง 13 

4.1  เพ่ือทราบ 14 

4.1.1  การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ15 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2558 16 

เอกสารประกอบ  :  3 ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์18 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดแ้จง้สรุปการด าเนินการสอบเพ่ือ19 

ประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3 ปีการศึกษา 2558 ซ่ึง20 

ด าเนินการสอบครั้งท่ี 1 เมื่อ 17 มกราคม 2559 จ านวนผูเ้ขา้สอบ 923 คน สอบผ่าน 840 คน ไม่ผ่าน 83 21 

คน และครั้งท่ี 2 เมื่อ 14 กุมภาพนัธ ์2559 จ านวนผูเ้ขา้สอบ 914 คน ขาดสอบ 1 คน สอบผ่าน 890 คน ไม่22 

ผ่าน 24 คนโดยในการสอบครั้งท่ี 2 มีผูส้อบผ่านมากกวา่ครั้งแรก ซ่ึงไดม้ีการร่างหวัขอ้/ส่ิงท่ีตอ้งการ ดงัน้ัน23 

จึงขอความร่วมมือจากอาจารยใ์นการขอผลสอบจาก ศ.ร.ว. โดยนักศึกษาแพทยข์องแต่ละสถาบนัท่ีเขา้สอบ24 

ไดร้บัทราบและเซ็นยินยอมให ้ศ.ร.ว. เป็นขอ้มลูสรุปและผ่านการตรวจสอบจ านวนนักศึกษาแพทยท่ี์ยินยอม25 

เปิดเผยขอ้มูลเหล่าน้ีแก่คณะแพทยศาสตร์แต่ละสถาบนั แลว้ทาง ศ.ร.ว.จะส่งผลการสอบดังกล่าวยงัรอง26 

คณบดีผูร้บัผิดชอบแต่ละสถาบนั โดยจะมีการจดัสอบอีกครั้งในวนัท่ี 27 มีนาคม 2559  27 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ และมีขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัการจดัสอบ ศ.ร.ว. ดงัน้ี 28 

1. ทบทวนและพัฒนาคุณภาพการสอบเพ่ือใหไ้ดแ้พทย์ท่ีส าเร็จการศึกษาอย่างมี29 

คุณภาพ 30 

2. ความเขม้แข็งของ ศ.ร.ว. ท าใหส้ถาบนัการแพทยใ์นประเทศไทยมีการพฒันาไปใน31 

ทิศทางท่ีดีขึ้ น แพทยท่ี์ส าเร็จการศึกษาของประเทศไทยเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล   32 

3. เห็นชอบกับการก าหนด critical error ในการสอบทักษะหัตถการทางคลินิก 33 

เน่ืองจากวิชาแพทยศาสตรเ์ก่ียวขอ้งกบัชีวิตของมนุษย ์ ดงัน้ันขอ้สอบ CPR ท่ีหากท าไม่ได ้จะเส่ียงต่อชีวิต34 

คนไข ้จึงเป็นขอ้ท่ีควรท าไดจึ้งผ่าน เป็นตน้ 35 
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4. เจตคติของผู ้เข ้าสอบและสถาบัน ท่ีเปล่ียนจากการสอบเพ่ือทดสอบความรู ้1 

ความสามารถกลายเป็นการสอบเพ่ือการแข่งขนั เป็นการสนับสนุนในการใหนั้กศึกษาแพทยส์อบเพ่ือใหไ้ด้2 

คะแนนมากและสอบผ่าน การพิจารณาเก่ียวกบัขอ้สอบท่ีควรผ่านหรือตอ้งผ่านจึงควรค านึงถึงความจ าเป็น3 

ในการประกอบวิชาชีพ 4 

5. เน่ืองจากบางสถาบนัตอ้งการคะแนนสอบ ศ.ร.ว. เพ่ือพิจารณาในการเขา้ศึกษาต่อ 5 

เขา้สอบปัจจุบนัจึงขอใบรบัรองการสอบและคะแนนจาก ศ.ร.ว. เพ่ิมข้ึน  6 

4.1.2  รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 7 

เอกสารประกอบ  :  3 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์9 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์   แจ้งว่า ผู ้แทนจากคณะ10 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ไดเ้ขา้ร่วมหารือกบัผูแ้ทนจากกระทรวงสาธารณสุข ในการวางแผน11 

สรา้งความร่วมมือระหวา่งกระทรวงศึกษากบักระทรวงสาธารณสุข ในการลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์12 

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกับเขตสุขภาพต่างๆ ในแต่ละเขตของ13 

มหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดทั้งหมด 12 เขต อาทิเช่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์14 

มหาวิทยาลยั เป็นผูด้แูลเขต 7 กบัเขต 9  ซ่ึงจะรายงานความกา้วหนา้ในครั้งต่อไป 15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 16 

4.1.3  การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 17 

เอกสารประกอบ  :  2 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  19 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ว่า ตามขอ้บงัคบัแพทยสภาว่า20 

ดว้ยกระบวนการวิธีพิจารณารับรองหลักสูตร และสถาบันผลิตแพทยต์ามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 21 

พ.ศ.2547  หมวด 3 การรบัรองมาตรฐานการศึกษา โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนั22 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ก าหนดให้ประเมินโดยใช้เกณฑ์การตรวจประเมินตามแนวทางของ 23 

TQA/EdPEx และมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯเมื่อวนัท่ี  18 กรกฎาคม 2557 ใหร้อบของการ24 

ตรวจประเมินเป็นทุก 5 ปี และรายงานความกา้วหน้าทุก 6 เดือน ซ่ึงจะมีการรายงานสถาบนัท่ีผ่านการ25 

ตรวจประเมินทุก 2 ปีต่อแพทย ในปี 2558-2559 มีสถาบนัท่ีเขา้รบัการตรวจประเมิน 2 สถาบนั ไดแ้ก่ คณะ26 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย27 

อุบลราชธานี  สถาบนัท่ีครบรอบในการตรวจประเมิน ไดแ้ก่ วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  คณะ28 

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา 29 

โรงพยาบาลมหาราชนครนครราชสีมา ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  ศูนย์30 

แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาล31 

ราชบุรี และสถาบันท่ีพ้นก าหนดในการตรวจประเมิน ได้แก่ ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย32 

เทคโนโลยีสุรนารี  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรี33 

นครินทรวิโรฒ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย34 
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มหาสารคาม  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราช1 

นครินทร ์2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

4.1.4  การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 4 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 6 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ัยรตัน์  ฉายากุล  แจง้ว่า จากการประชุมคณะกรรมการ7 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 4/2558  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 22 มกราคม 2559  ท่ีประชุมตก8 

ลงร่วมกันในการน าหลักสูตรความปลอดภัยของผูป่้วย ฉบับสหวิชาชีพ ไปใชใ้นหลักสูตรแพทยศาสตร9 

บณัฑิตของแต่ละสถาบนั โดยจดัท าคู่มือส าหรบัมอบใหแ้ต่ละสถาบนั เพ่ือผลกัดนัการเรียนการสอน Patient 10 

Safety ในรูปของตัวอย่างค าแนะน าส่วนกลาง ทั้งมีการประเมินติดตามผล เพ่ือพัฒนาเร่ืองน้ีใหเ้กิดผล11 

สมัฤทธ์ิร่วมกนัของทุกสถาบนัการศึกษา และน าไปสู่การเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (Inter professional 12 

Education) ต่อไป โดยขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยพิ์จารณา ดงัน้ี 13 

1. เสนอรายช่ืออาจารยท่ี์รบัผิดชอบ หลกัสูตรความปลอดภัยของผูป่้วย ของสถาบัน 14 

จ านวน 1 ท่าน เขา้เป็นผูแ้ทนถาวรในการติดตามและร่วมกนัพฒันาหลกัสูตร ทั้งในระดบัสถาบนัและใน15 

ระดบักลุ่มสถาบนั 16 

2. เสนอรายช่ืออาจารยข์องสถาบนั (ไม่จ าเป็นตอ้งซ ้ากบัขอ้ 1) ท่ีสนใจเขา้ร่วมพฒันา 17 

Learning Modules ในการเรียนการสอนหลกัสูตรความปลอดภัยของผูป่้วย ระดับแพทยศาสตรบณัฑิต 18 

จ านวน 1-2 ท่าน ซ่ึงกิจกรรมเป็นการบรรยายร่วมกบัสมัมนากลุ่มย่อย จดัโดยส านักงานบริหารโครงการ19 

ร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) ร่วมกบั กสพท ในวนัท่ี 23-24 มีนาคม 2559  ณ คณะ20 

แพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

4.1.5 การจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกส าหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร ์23 

มหาวิทยาลยัสยาม 24 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี25 

ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 26 

ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี  แจง้วา่ แพทยสภามีมติใหใ้ชโ้รงพยาบาลพระ27 

นั่งเกล้าเพ่ือจัดการเรียนการสอนระดับชั้นคลินิก  แทนโรงพยาบาลต ารวจ ส าหรับนักศึกษาแพทย ์28 

มหาวิทยาลยัสยาม  ไดม้ีการประชุมหารือการจดัการเรียนการสอนกบัทางทีมโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ โดย29 

จะด าเนินการพฒันาอาจารยจ์ากแพทยท่ี์ใหบ้ริการ ใหเ้ป็นแพทยท่ี์ใหบ้ริการทางดา้นวิชาการรวมทั้งพฒันา30 

ความเป็นครูดว้ย ทั้งน้ีไดร้ับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไดแ้ก่ 31 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา และผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐ32 

สุวรรณ  ในการจดัอบรมเพ่ือพฒันาและเตรียมครูแพทย ์รวมทั้งการจัดประชุมแต่ละกลุ่มงานในการจดัท า33 

แผนการสอน การจดัการเรียนการสอน และการท า มคอ. ร่วมกนัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 2 สปัดาห ์โดยมีคณะ34 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ช่วยจดัการเรียนการสอนรงัสีวิทยา และโรงพยาบาลต ารวจช่วย35 
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จดัการเรียนการสอนนิติเวชศาสตร ์นอกจากน้ีตอ้งมีการเตรียมการดา้นสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งประชุม 1 

ความพรอ้มเก่ียวกบัอุปกรณ ์โดยตอ้งไดร้บัการตรวจประเมินจากแพทยสภาต่อไป 2 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 3 

4.2  เรื่องที่ก  าลงัอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 4 

4.2.1  การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 5 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี6 

ผูน้  าเสนอ  :  อาจารย ์ดร. พรอ้มจิต  ศรียาภยั 7 

อาจารย์ ดร. พร้อมจิต  ศรียาภัย  แจ้งว่า การเตรียมจัดการประชุมวิชาการ8 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 17 วนัท่ี 19-21 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ 9 

ประสานมิตร มีการก าหนดตาราง และหัวขอ้การประชุมแลว้ ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการเชิญวิทยากร 10 

ก าหนดการในวันท่ี 19 ตุลาคม 2559  เ ร่ิมต้นด้วยปาฐกถาโดยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ 11 

นายแพทยธี์รเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  การมอบรางวลัครแูพทยแ์ห่งชาติ ช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย และช่วง12 

เย็นจะมี symposium เร่ือง Transformative learning ต่อดว้ย reception party ในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 มี13 

การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้น Medical Education จาก University of Nottingham ช่วง14 

บ่ายเป็น Oral presentation และ Poster presentation และในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 จะเป็นการอภิปราย15 

จากผูแ้ทนสหพนัธนิ์สิต นักศึกษาแพทย ์เก่ียวกบั Student and Social interaction การด าเนินการจดัท า16 

เว็บไซตเ์พ่ือประชาสมัพนัธ ์และลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คาดวา่จะแลว้เสร็จภายในกลางเดือนมีนาคมน้ี  17 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 18 

4.2.2  โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยค์รั้งที่ 17 19 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี20 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ แจง้วา่ การอบรมผูบ้ริหารสถาบนั22 

ผลิตแพทยค์รั้งท่ี 17  ก าหนดสถานท่ีศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น 4 สถาบนั ไดแ้ก่ Tokyo Medical and 23 

Dental university, Tokai University School of Medicine, Osaka City University Medical School และ 24 

Osaka University School of Medicine จ านวนรบั 40 ท่ี ขณะน้ีผูส้มคัรส่วนใหญ่มาจากศูนยแ์พทยศาสตร25 

ศึกษาชั้นคลินิก หมดเขตรบัสมคัรวนัท่ี 15 มีนาคม 2559  26 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  27 

 28 

วาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 29 

 5.1   แนวปฏิบตัแิละตดิตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมฯ ครั้งที่ 9 30 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี31 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 32 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล ซ่ึงไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูร้ับผิดชอบการ33 

ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะฯ ขอ้ 4 น าเสนอ กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ (Professional 34 

framework) พรอ้มคู่มือประกอบ สาระส าคญัของกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย ์เน่ืองมาจากอาจารยม์ี 35 
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2 อาชีพอยู่ภายในตวั คือ 1. ศาสตรอ์าชีพหรือวิชาชีพเฉพาะของอาจารย์  2. การเป็นครูหรือศาสตรด์า้น1 

การศึกษา โดยมีภาระงาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การบริการ  การสอน และการท างานวิจยั  ซ่ึงส่วนใหญ่อาจารย์2 

เน้นท าภาระงานดา้นอ่ืนมากกว่าการเรียนการสอนจนลดความส าคัญในความเป็นครูหรือการศึกษาไป 3 

ดงัน้ัน ความส าคญัของ Professional framework คือ ตอ้งการใหเ้กิด CPD (Continuous professional 4 

development) 5 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายในการก าหนดมาตรฐานของอาจารย ์การสนับสนุน6 

สมรรถนะอาจารย์ และการเรียนการสอนอย่างชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 3 Domain ประกอบดว้ย 7 

Professional knowledge, Professional practice and Professional value ซ่ึงแต่ละ Domain มีการก าหนด8 

มาตรฐาน ไดแ้ก่ Professional knowledge ไว ้2 มาตรฐาน คือ 1) ตอ้งมีความรูส้าขาวิชาชีพของตนเอง 2) 9 

ความรูด้า้นการจัดการศึกษา เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน Professional practice ก าหนดไว ้5 10 

มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการวางแผนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวางแผนการวดัและ11 

ประเมินผล ส าหรบั Professional value ก าหนดไว ้2 มาตรฐาน คือ 1) การบรูณาการวิชาชีพของอาจารย์12 

กบัการจดัการเรียนการสอน 2) คุณสมบติัการเป็นอาจารย ์และProfessional attribute โดยกรอบสมรรถนะ13 

ของอาจารยส์ามารถจ าแนกอาจารยอ์อกเป็น 4 ระดับ คือ 1. ดรุณาจารย ์การพัฒนาตนเองเป็นหลัก        14 

2. วิชชาจารย ์มีการช่วยเหลือผูอ่ื้น  3. สามตัถิยาจารย ์และ 4. สิกขาจารย ์มีการช่วยเหลือผูอ่ื้นในวงกวา้ง15 

มากขึ้ น มีมติท่ีประชุมคณบดีเห็นชอบค่าตอบแทนในแต่ละระดับ ตั้งแต่ 1 กนัยายน 2558  ถือปฏิบติัได้16 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ก าหนดระยะ 3 ปี ก่อนน าระบบน้ีเขา้สู่การขอต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดบั17 

ต่อไป  กรอบของการท างาน มีการจดัท า Teaching Portfolio ใหก้บัอาจารยทุ์กท่าน ก าหนดใหอ้าจารย์ผูท่ี้18 

จะขอรับการประเมินตามระบบส่งเอกสารตรวจสอบ ผ่านคณะกรรมการระดับคณะ และน าเสนอ19 

คณะกรรมการอ านวยการพิจารณาเขา้สู่มาตรฐานอาจารย ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ ซ่ึงประกอบดว้ย20 

ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็นผูแ้ทนจากคณะกรรมการอ านวยการ 1 ท่าน ผูท้รงคุณวุฒิภายใน 1 ท่าน และ21 

ผูท้รงคุณวุฒิท่ีคณะเสนอมา 1 ท่าน กรณีเห็นชอบจะมีการประกาศและใหค้่าตอบแทน กรณีไม่ผ่านจะมี22 

ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงต่อไป 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 24 

1. เห็นดว้ยการพัฒนาสมรรถนะอาจารย ์ซ่ึงตอ้งสอบถามจากความสมคัรใจในการเขา้ร่วม25 

โครงการ ซ่ึงมีการปรึกษาหารือผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันารปูแบบต่อไป 26 

2. ควรพิจารณาแบ่งตามอายุงาน และตามประเภทการสอนในระดบัปรีคลินิก และคลินิก 27 

3. คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ก าหนด KPI ส าหรบัอาจารยใ์หม่ในการอบรม28 

แพทยศาสตรศึกษา  29 

4. โครงการพฒันาอาจารย ์ควรค านึงถึงประเด็นท่ีอาจารยแ์ต่ละท่านมีความสนใจการเขา้ร่วม30 

อบรมในแต่ละเร่ืองไมเ่หมือนกนั  31 

5. สถาบนัควรก าหนดกรอบการพฒันาสมรรถนะอาจารย ์ใหม้ีความชดัเจน สกอ. ควรก าหนด32 

เป็นส่ิงส าคญั หรือ กสพท ควรก าหนดเป็นมาตรฐานเฉพาะในการพฒันาอาจารยแ์พทย ์33 

6. สถาบันผลิตแพทย์ควรร่วมมือกันในการพัฒนาอาจารย ์ อาจารยแ์พทย ์ การอบรมดา้น34 

แพทยศาสตรศึกษา  การก าหนดภาระงานใหท้ างานอยา่งมีความสมดุล และพฒันาระบบค่าตอบแทน 35 
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7. ใหเ้สนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/ท างาน และแผนพฒันางาน ในการประชุมกรรมการครั้ง1 

ต่อไป 2 

5.2   การน าเสนอ (ร่าง) พระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) การวิจยัในมุนษยฉ์บบัล่าสุด  3 

เอกสารประกอบ  :  3 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  5 

รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์  แจง้ว่า ตามท่ีไดน้ า (ร่าง) พระราชบญัญัติ 6 

(พ.ร.บ.) การวิจยัในมุนษยฉ์บบัล่าสุด เขา้พิจารณาในท่ีประชุม กสพท โดยส านักการท าวิจยัแห่งชาติ (วช.) 7 

เป็นผูร้่าง พ.ร.บ. ขึ้ นมา (ร่าง) พระราชบญัญติัดงักล่าว ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีแลว้ เมื่อวนัท่ี 8 

3 มีนาคม 2558 และในขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ซ่ึงระหว่าง9 

น้ัน ไดม้ีการปรบัเปล่ียนรายละเอียดหลายประการ     10 

จากการประชุมหารือ เมื่อวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ ์2559 ถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาซ่ึงควรไดร้บัการ11 

แกไ้ขก่อนน าเร่ืองเขา้สู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่ีส าคัญ คือ พ.ร.บ. น้ี ควรจะตั้งวตัถุประสงค์ใหเ้กิดผลดี 12 

สนับสนุนการวิจยัในคน ไม่เป็นการฉุดรั้ง โดยค านึงถึงมาตรฐานจริยธรรมการวิจยัในระดบัสากลมากกว่า13 

มุมมองในเชิงกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งต้องค านึงถึงความชอบธรรมในการด าเนินการของ14 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัฯ ของแต่ละสถาบนั ไม่ไดเ้น้นการก ากบัควบคุมดว้ยกฎเกณฑห์รือกติกา15 

จากองค์กรใดองคก์รหน่ึง จนมีผลต่อความเป็นอิสระในการด าเนินการและพิจารณาต่างๆ จึงน า (ร่าง) 16 

พระราชบญัญติัดงักล่าว และท าความเห็นแจง้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพ่ือประกอบการพิจารณาในท่ีประชุมฯ  17 

มตทิี่ประชุม :  มีขอ้คิดเห็น ดงัน้ี 18 

1. ควรจะมีร่าง พ.ร.บ.การวิจยัในมนุษยป์ระเทศไทยหรือไม่ การมีองคก์รควบคุมการท าวิจยั19 

ในมนุษยเ์ป็นส่วนกลางของประเทศ โดยไมท่ราบวา่จะมีผลกระทบกบัผูท่ี้ท าวิจยัในมนุษยห์รือไม่ โดยเฉพาะ20 

โรงเรียนแพทยท่ี์จะท าวิจยัในมนุษยเ์ป็นส่วนใหญ่ การวิจยัในมนุษยค์วรมีขอบเขตมากนอ้ยเพียงใด  21 

2. ตอ้งการความเห็นจากสถาบนัแพทยเ์ก่ียวกบัร่าง พ.ร.บ.น้ี เพ่ือช่วยตดัสินใจว่าควรปฏิบติั22 

กบัเร่ืองน้ีอย่างไร และจะมีทิศทางการขบัเคล่ือนอย่างไร ควรมีกฎหมายส่วนกลางควบคุมทัว่ประเทศ แต่23 

ควรเป็นหลักการทัว่ไปแบบสั้นๆ และมีหลักการเฉพาะเจาะจงหรือมอบอ านาจใหแ้ต่ละส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 24 

เน่ืองจากมีความหลากหลายของแต่ละสถาบัน ท าใหล้งรายละเอียดลึกในแต่ละเร่ืองค่อนขา้งมากและ25 

หลากหลาย  ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอุปสรรคในการพฒันางานวิจยัดา้นการแพทย ์  26 

3. เจตนารมณ์ส่งเสริมงานวิจยั และดูแลความปลอดภัยของอาสาสมัคร ดังน้ัน ควรส่งผูแ้ทน27 

ของ กสพท ไปเขา้ร่วมในการร่าง และแกไ้ข แต่เน่ืองจากไดผ่้านขั้นตอนกระบวนการน้ันมาแลว้ โดยมีผู ้แทน28 

ในการแพทยท่ี์ท างานเก่ียวกบัจริยธรรมการวิจยัเขา้ร่วมประชุมแลว้ ร่างแรกเป็นแค่ภาพกวา้งๆ แต่อาจถูก29 

ปรบัแกเ้มื่อไปเขา้ราชกฤษฎีกา  ซ่ึงยงัตอ้งศึกษาผลกระทบในเร่ืองน้ีต่อไป  30 

4. ควรมีองค์กรท่ีรองรับและควบคุมการวิจัย  พ .ร.บ. จึงมีความส าคัญ  ซ่ึงก าหนดให้มี31 

กรรมการ IRB ของแต่ละสถาบนั  แต่องคป์ระกอบของกรรมการยงัไมค่รอบคลุมผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทั้งหมด 32 

5. ควรปรึกษากบัอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ซ่ึงท่านเขา้ใจการศึกษาและมี33 

ประสบการณก์ารท าวิจยัเป็นอยา่งดี 34 

6. ฝากเร่ืองใหท่ี้ประชุมรองคณบดีฝ่ายวิจยัช่วยพิจารณาและหาค าตอบในเร่ืองดงักล่าว 35 

  36 
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5.3  ขอเชิญผูแ้ทนจากกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการ1 

มูลนิธิเพื่อการพฒันาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ 2 

เอกสารประกอบ  :  2 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  4 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  แจง้ว่า คณะกรรมการขับเคล่ือนแผน5 

ยุทธศาสตรพ์ัฒนาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ 6 แผน 8 ตัวช้ีวดั ได้6 

ก าหนดใหม้ีการประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งท่ี 3 วนัท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2559 ในหัวขอ้เร่ือง Inter-7 

professional education towards collaborative practice  8 

คณะกรรมการฯ ได้มีการทบทวนค าสัง่แต่งตั้งอนุกรรมการประจ าปี 2559 เพ่ือให้การ9 

ขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาสาหรบับุคลากรดา้นสุขภาพในศตวรรษท่ี  10 

21 (พ.ศ. 2557-2561) ในการปฏิรูปการศึกษาสาหรับบุคลากรดา้นสุขภาพ สู่การปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ 11 

อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  โดยขอผูร้่วมเป็นกรรมการในชุดอนุกรรมการ12 

ขบัเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร์ปฏิรูปการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา  การปฏิรูปหลักสูตรและ13 

กระบวนการเรียนรูแ้ละระบบสารสนเทศ  ซ่ึงมี ศาสตราจารยน์ายแพทย์พงษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์ เป็น14 

ประธานอนุกรรมการฯ     15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  และ เห็นชอบใหน้ายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์ รบัเป็นอนุกรรมการใน16 

ชุดดงักล่าว  17 

5.4  กรรมการบริหารศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ18 

เวชกรรม  19 

เอกสารประกอบ  :  1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ  :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์  แจง้ว่า กรรมการบริหารศูนยป์ระเมินและ22 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทน 6 กลุ่ม น้ัน ก าลงัจะ23 

ส้ินสุดวาระการปฏิบติังานในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559  ดงัน้ี  24 

(3) ผูแ้ทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  25 

1. นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 26 

2. แพทยห์ญิงสุปรียา  วงษ์ตระหง่าน (ครบ 3 วาระ) 27 

3. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร 28 

กรรมการท่ีคณะกรรมการแพทยสภาแต่งตั้งโดยค าแนะน าของของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์29 

แห่งประเทศไทย 30 

 (4) ผูท้รงคุณวุฒิ 31 

1. นายแพทยอ์าวุธ ศรีศุกรี (ครบ 3 วาระ) 32 

2. แพทยห์ญิงประสบศรี อ้ึงถาวร (ครบ 3 วาระ) 33 

3. แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์34 
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(6) ผูแ้ทนโรงเรียนแพทย ์(3) 1 

1. นายแพทยว์ราวุธ สุมาวงศ ์(ครบ 3 วาระ) 2 

2. นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ประดิษฐสุวรรณ 3 

3. พลตรีหญิงปรียาพนัธ ์แสงอรุณ 4 

  5 

ท่ีประชุมเห็นชอบใหส้ลบัต าแหน่งคณะกรรมการ และเสนอรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมเป็นกรรมการผูใ้น6 

ต าแหน่งท่ีวา่งหลงัสลบัแลว้ 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งผูท้รงคุณวุฒิ เน่ืองจากไดข้ยบัให้แพทยห์ญิงประสบศรี 7 

อ้ึงถาวร ไปอยู่ในกลุ่มท่ี 1 คือ กรรมการท่ีมาจากการคดัเลือกกนัเองของกรรมการแพทยสภา ไดม้ีผูเ้สนอ8 

รายช่ือ 5 ช่ือ จากการลงคะแนนเสียง ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดคือ รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ชิดศักด์ิ  9 

ไอรมณีรตัน์  จากคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ผูไ้ดค้ะแนนรองลงมามีคะแนนเท่ากนั 3 คน  ดงัน้ัน 10 

ในกรณีท่ี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทยเ์ชิดศักด์ิ  ไอรมณีรัตน์ ปฏิเสธการทาบทาม ศาสตราจารย ์11 

แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ จะเลือกผูท่ี้ไดค้ะแนนรองลงมา จากจ านวน 3 คน ต่อไป 12 

มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบ 13 

 14 

วาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ  15 

6.1  ประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 16 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี17 

ผูน้  าเสนอ  :  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 18 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ว่า คณะแพทยศาสตรศิ์ริราช19 

พยาบาล จะเปิดรบันักศึกษาในระดับปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 20 

เป็นภาคพิเศษโดยจดัท าวิทยานิพนธ ์ เรียนนอกเวลาราชการ เย็นวนัจนัทร ์พฤหสั ศุกร ์ และวนัเสารเ์ต็ม21 

วนั  ก าหนดเรียนไม่เกิน 3 ปี  รบัจ านวน 15 คนในปีแรก ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์กบัอาจารย ์ บุคลากรสาย22 

สนับสนุนท่ีสนใจ   23 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ   24 

6.2  การพฒันาขอ้สอบ ศ.ร.ว. โดยขอความร่วมมือในการขออาจารยแ์ต่ละสถาบนัในการออก25 

ขอ้สอบ 26 

เอกสารประกอบ  :  ไมม่ ี27 

ผูน้  าเสนอ  :  ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์28 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ แจง้วา่ การพฒันาขอ้สอบของ ศ.ร.ว.  ท่ีผ่านมา29 

มีขอ้สอบท่ีส่งออนไลน์เขา้มานอ้ยมาก  จึงจ าเป็นตอ้งไปจดัอบรมเพ่ือใหอ้าจารยอ์อกขอ้สอบ ณ ขณะน้ัน  ซ่ึง30 

ท าใหไ้ดข้อ้สอบมาจ านวนหน่ึง อย่างไรก็ตามขอ้สอบเดิมอาจจะลา้สมยั และตอ้งมีการพฒันา  ในปีหน้าจึง31 

ไดม้ีก าหนดการจดัอบรมเช่นเดิมอีก โดยจดัในกรุงเทพ  ภาคเหนือ  และภาคใต ้ ซ่ึงจะมีแผนงานแจง้ใหแ้ต่32 

ละสถาบนัแพทยท์ราบต่อไป  33 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ   34 
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ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 1 
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