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ไดแ้จง้วา่   29 
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1.4 การบรรจุองคค์วามรูด้า้นแพทยแ์ผนไทยในการจดัการศึกษาแพทยศาสตร ์1 

เอกสารประกอบ :   ไมม่ ี2 

ผูน้  าเสนอ  :   ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั 3 

 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย แจง้ว่า จากมติท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 7 4 

เมษายน 2559  ไดม้อบหมายใหที้มแพทยแ์ผนปัจจุบนั น าต ารามาตรฐานแพทยแ์ผนไทยไปปรบัเน้ือหาใหม้ี5 

ความกระชบัและเขา้ใจง่ายขึ้ น และน ามาเสนอต่อท่ีประชุมอีกครั้งเมื่อวนัท่ี 16 มิถุนายน 2559  โดยมติท่ี6 

ประชุมเห็นวา่ เน้ือหาท่ีปรบัแลว้ยงัมีความซบัซอ้นและเขา้ใจยาก จึงมอบหมายใหป้รบัเน้ือหาอีกครั้งหน่ึง และมี7 

การน าเสนอ DRG (Diagnosis Related Group) ท่ีจดัท าโดยทีมแพทยแ์ผนไทย 4 โรค ไดแ้ก่ migraine, 8 

osteoarthritis, allergy และ cerebrovascular disease ซ่ึงสามารถขอขอ้มูลไดท่ี้ ผูช้่วยศาสตราจารย ์9 

นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั 10 

 ส่วนแผนงานการบรรจุองคค์วามรูด้า้นแพทยแ์ผนไทยในการจดัการศึกษาแพทยศาสตรเ์ป็นดงัน้ี 11 

 ปี 2559  ปรบัเน้ือหาใหไ้ดเ้ป็น standard textbook จ านวน 5 บท โดยตอ้งไดร้บัการยอมรบัจาก12 

ทีมแพทยแ์ผนปัจจุบนัและแพทยแ์ผนไทย 13 

 ปี 2560  เชิญคณะแพทยศาสตร ์ท าประชาพิจารณ์และเสนอรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 14 

จากน้ันจึงน า standard textbook ไปทดลองใชใ้นคณะแพทยศาสตรท่ี์มีความพรอ้มจ านวน 2-3 สถาบนั 15 

 ปี 2561  ทดลองใชจ้ริงในสถาบนัต่างๆ 16 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

1.5 สรุปการประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทยด์า้น18 

สรา้งความสามารถในการแข่งขนัระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2559  วนัศุกรท์ี่ 17 มิถุนายน 2559 19 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์  21 

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ แจง้ว่า จากการประชุมร่วมกันระหว่าง22 

กระทรวงสาธารณสุขและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวนัท่ี 17 มิถุนายน 2559  มีมติ23 

ใหแ้บ่งความรบัผิดชอบระหว่างโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัและกรมการแพทย ์เป็น 5 excellence centers (EC) 24 

และ 6 service plans 25 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้เสริมว่า 5 excellence centers ประกอบดว้ย 26 

โรคหวัใจ มีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นศูนยก์ลาง, โรคมะเร็ง มีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์27 

มหาวิทยาลยั เป็นศนูยก์ลาง, อุบติัเหตุ มีวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ เป็นศูนยก์ลาง, ทารกแรกเกิด 28 

มีกรมการแพทย ์เป็นศูนยก์ลาง และการเปล่ียนถ่ายอวยัวะ มีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี เป็น29 

ศูนยก์ลาง และ 6 service plans ประกอบดว้ย โรคจกัษุ มีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็น30 

ศูนยก์ลาง, โรคไต มีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนยก์ลาง, โรคไม่ติดต่อ มีคณะ31 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นศูนยก์ลาง, โรคทางช่องปาก มีกรมอนามยัเป็นศูนยก์ลาง, 32 

แพทยแ์ผนไทย มีกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก เป็นศูนยก์ลาง และการวิจยั มีคณะ33 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็นศนูยก์ลาง 34 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
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1.6 สรุป การด าเนินโครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยค์รั้งที่ 17 1 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์3 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ แจง้ว่า ผลการอบรมหลกัสูตร “การพฒันา4 

ผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย” รุ่นท่ี 17  ซ่ึงด าเนินการจดัโครงการฝึกอบรมท่ีคณะแพทยศาสตร ์5 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ระหวา่งวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 3 มิถุนายน 2559   มีผูเ้ขา้อบรมประกอบดว้ย 6 

ผูบ้ริหารระดบัคณะ, ภาควิชา และ/หรือผูส้นใจจากสถาบนัการศึกษาแพทยศาสตร ์12 สถาบนั สถาบนัสมทบ 7 

25 แห่ง จ านวนรวมทั้งส้ิน 47 ท่าน ผลการประเมินพบวา่ผูเ้ขา้รบัการอบรมบรรลุวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม8 

ในระดับดีถึงดีมาก และมีผูเ้ขา้รบัการอบรมเต็มเวลา (มากกว่า หรือเท่ากบั 90%) 46 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 9 

97.87 10 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 11 

1.7 การเสนอให ้วุฒิบตัร และ หนงัสืออนุมตั ิมีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  12 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 14 

 ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี แจง้ว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 15 

จะน าเร่ืองการเสนอให ้วุฒิบตัร (วว.) และ หนังสืออนุมติั (อว.) มีคุณวุฒิ เทียบเท่าปริญญาเอก เขา้ท่ีประชุม16 

ในวนัท่ี 11 กรกฏาคม 2559 17 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 18 

 19 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 20 

ครั้งที่ 2/2559  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 4 มีนาคม 2559 ณ หอ้งประชุม A501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะ21 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์22 

เอกสารประกอบ :   1  ฉบบั 23 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์24 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีขอ้แกไ้ข หนา้ท่ี 9  วาระท่ี 4.1.1 บรรทดัท่ี 6 ดงัน้ี 25 

 “เขา้สอบปัจจุบนัจึงขอใบรบัรองการสอบและคะแนนจาก ศ.ร.ว. เพ่ิมขึ้ น” แกเ้ป็น “ผูเ้ขา้สอบ26 

ปัจจุบนัจึงขอใบรบัรองการสอบและคะแนนจาก ศ.ร.ว. เพ่ิมข้ึน”  27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัรองรายงานการประชุม หลงัจากท าการแกไ้ข 28 

 29 

วาระที่ 3 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 30 

3.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร31 

บณัฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรับตรง (Direct 32 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 33 

เอกสารประกอบ :   2 ฉบบั 34 

ผูน้  าเสนอ :   ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 35 
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 ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้วา่ ขอใหส้ถาบนัท่ียงัไมแ่จง้รบัรอง1 

จ านวนการรับสมัคร ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , คณะแพทยศาสตร ์2 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ โดยใหแ้จง้ภายในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 3 

2559 4 

 ส่วนประกาศ เร่ืองคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบบั พ.ศ. 5 

2559 จะไม่ตัดสิทธิผูส้อบผ่านการคัดเลือกที่มีตาบอดสีในการเขา้ศึกษา ยกเวน้  วิทยาลัยแพทยศาสตร์6 

พระมงกุฎเกลา้ เน่ืองจากอยูใ่นขอ้ก าหนดของทหาร 7 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 8 

 1.  กรณีคุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาของวิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ ผูส้มคัร9 

ตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นนักเรียนแพทยท์หารหรือนักศึกษาแพทย ์ตามท่ีวิทยาลยัก าหนด ซ่ึงสามารถดู10 

รายละเอียดไดท่ี้ www.pmk.ac.th โดยท่ีประชุมไดแ้นะน าใหป้ระกาศคุณสมบติัเพ่ิมเติมใน website ของสถาบนั 11 

 2.  ในวนัแถลงขา่ว ท่ีประชุมมีมติเห็นดว้ยกบัการแจง้ว่า ไดย้กเลิกเร่ืองตาบอดสีออกจากประกาศ12 

เร่ือง คุณสมบติัเฉพาะของผูส้มคัรเขา้ศึกษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ฉบบั พ.ศ. 2559 13 

3.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 14 

ขอเล่ือนไปในการประชุมครั้งต่อไป 15 

3.3 การด าเนินการของโครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 16 

ตามเกณฑ ์WFME 17 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์19 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้ความคืบหน้าของการด าเนินการของ20 

โครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ดงัน้ี 21 

1. การรบัรองใหใ้ชเ้กณฑ ์WFME ในการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 22 

จาก สกอ. และ แพทยสภา 23 

ตามท่ีกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ไดส้่งหนังสือแจง้มติท่ีประชุม24 

คณะกรรมการอ านวยการ กสพท ครั้งท่ี 1/2558 เมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2558  ก าหนดใหใ้ชเ้กณฑ ์WFME ใน25 

การตรวจประเมินระดับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และใชเ้กณฑ์ EdPEx (Education Criteria for 26 

Performance Excellence) ในการตรวจประเมินระดบัคณะและระดบัสถาบนั ต่อส านักงานคณะกรรมการการ27 

อุดมศึกษา (สกอ.) น้ัน  สกอ. ได้น ามติดังกล่าวเข ้าท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน28 

ระดบัอุดมศึกษาครั้งท่ี 8/2558 เมื่อวนัท่ี 28 กนัยายน 2558 และพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบต่อการน าเกณฑ ์29 

WFME ไปใชใ้นการตรวจประเมินระดบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และเพ่ือใหส้ามารถขึ้ นทะเบียนว่าเป็น30 

หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) พ.ศ. 2552  31 

ทาง กสพท จะช้ีแจงรายละเอียดเร่ืองการก าหนดกระบวนการประเมินแก่ สกอ. ต่อไป และมีมติเห็นชอบต่อ32 

การน าเกณฑ ์EdPEx ไปใชใ้นการตรวจประเมินระดบัคณะและระดบัสถาบนั ทั้งน้ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก33 

สภามหาวิทยาลยั 34 

http://www.pmk.ac.th/
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จากการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งท่ี 5/2559 เมื่อวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 มีมติ1 

รบัรองใหใ้ชเ้กณฑ ์WFME ในการตรวจประเมินระดับหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตของประเทศไทยตามท่ี2 

กสพท เสนอ 3 

2. แจง้ตารางก าหนดการขอรบัการตรวจประเมินตามเกณฑม์าตรฐานสากล WFME ในปี 4 

2559 และปี 2560 ทั้งน้ีหากสถาบนัใดไม่สามารถรบัการตรวจประเมินไดต้ามก าหนดจะถูกเล่ือนออกไปเป็น5 

อนัดบัสุดทา้ยของตารางก าหนดการเดิม 6 

ขัน้ตอนการขอรบัการตรวจประเมินตามเกณฑม์าตรฐานสากล WFME คือสถาบนัส่งเอกสาร7 

ตามก าหนดเวลา จากน้ันคณะกรรมการอ่านเอกสารและลงตรวจประเมินพ้ืนท่ี แลว้จึงสรุปประเด็นและตอบขอ้8 

ซักถามระหว่างคณะกรรมการและสถาบันเพ่ือใหเ้กิดความชัดเจน จากน้ันจึงสรุปรายงานและน าเสนอต่อ9 

คณะกรรมการ Ad Hoc และคณะกรรมการบริหารสถาบนัฯ เพ่ือพิจารณาตดัสินในขัน้ตอนสุดทา้ย 10 

3. (ร่าง) ขอ้บงัคับ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการจดัตั้งสถาบัน11 

รบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.)  12 

เน่ืองจากหน่วยงานผูต้รวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล WFME น้ันตอ้งเป็นองค์กร13 

อิสระ จึงมีการจัดตั้งสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ. หรือ IMEAc: Institute for 14 

Medical Education Accreditation) ภายใตก้ารดูแลของ กสพท  ซ่ึงตอ้งผ่านการรบัรองจาก สกอ. และแพทย15 

สภา ดงัน้ันจึงมีการเสนอ (ร่าง) ขอ้บงัคบั กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ยการจดัตั้งสถาบนั16 

รบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) ขึ้ นมา และใหแ้ต่ละสถาบนัช่วยพิจารณาเน้ือหาและเสนอ17 

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัร่างดงักล่าว ดงัน้ี 18 

1. เน้ือความของย่อหน้าแรก และการใช้ค าว่า “ตราข้อบังคับ” มอบหมายให้ ผู ้ช่วย19 

ศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท  พิจารณาวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ 20 

2. (ร่าง) ขอ้บงัคบั แบ่งเป็น 6 หมวด ไดแ้ก่ 21 

หมวด 1   สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์22 

หมวด 2   คณะกรรมการบริหาร 23 

มอบหมายใหแ้ต่ละสถาบนัพิจารณาเร่ืองคุณสมบติัของผูท้รงคุณวุฒิและกระบวนการสรรหา24 

และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร วา่มีความเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 25 

มอบหมายให้แต่ละสถาบันพิจารณาเร่ืองวาระและการพ้นจากต าแหน่งของคณะ26 

กรรมการบริหาร ดงัน้ี 27 

2.1  ผูแ้ทนแพทยสภา  ควรก าหนดใหม้ีวาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ28 

แพทยสภา หรือ ผูแ้ทนแพทยสภา 29 

2.2  เพ่ิมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ คณะกรรมการ กสพท มีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง 30 

2.3  การด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ กรณีการพน้จากต าแหน่งก่อนส้ินสุดวาระไม่เกิน 90 31 

วนั ใหค้ณะกรรมการบริหารท่ีเหลือปฏิบติังานไปจนส้ินสุดวาระ มีความเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 32 

หมวด 3  การประชุมคณะกรรมการบริหาร 33 

หมวด 4  ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ และผูช้่วยผูอ้ านวยการ 34 

ผูอ้ านวยการ ถือเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่แลว้ ดงัน้ันควรเขียนแยกหมวดหรือรวมกบั35 

หมวด 2 (คณะกรรมการบริหาร) 36 
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มอบหมายใหแ้ต่ละสถาบนัพิจารณาเร่ือง คุณสมบติั วาระ และการพน้จากต าแหน่งของ1 

ผูอ้ านวยการ  รองผูอ้ านวยการ  และผูช้่วยผูอ้ านวยการ 2 

มอบหมายใหแ้ต่ละสถาบนัพิจารณา กรณีท่ีผูอ้ านวยการพน้จากต าแหน่ง ใหแ้ต่งตั้งใหม่3 

ภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง แต่หากพ้นจากต าแหน่งก่อนส้ินสุดวาระไม่เกิน 90 วัน ให้4 

คณะกรรมการบริหารท่ีเหลือปฏิบติังานไปจนส้ินสุดวาระ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 5 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ย ้าว่า มอบหมายใหแ้ต่ละสถาบัน6 

พิจารณาเน้ือหาและเสนอขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัร่างดังกล่าวไดทุ้กขอ้ โดยสามารถส่งขอ้เสนอแนะใหแ้ก่ สมพ. 7 

ภายในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.00 น. เพ่ือสรุปและรวบรวมเสนอแนะดังกล่าว เขา้ท่ีประชุม8 

คณะกรรมการบริหาร สมพ. ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เพ่ือหาขอ้สรุปและเขียนร่างใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 9 

เพ่ือท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมของคณะกรรมการอ านวยการ กสพท  เดือนสิงหาคม 2559 น้ี และเมื่อขอ้บงัคบั10 

ไดร้บัรองแลว้ จึงจะแปลเป็นภาษาองักฤษและเสนอต่อ WFME ต่อไป  11 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 12 

3.4 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 13 

–  โครงการการประชุมเชิงปฏิบตักิารแพทยศาสตรศึกษา รุ่นที่ 2  วนัที่ 1-5 สิงหาคม 2559 14 

– การติดตามผลการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา15 

แห่งชาต ิครั้งที่ 9 16 

เอกสารประกอบ  :   1 ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ :   ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 18 

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 19 

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท แจง้ว่า การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้น20 

พ้ืนฐาน ครั้งท่ี 2 จดัขึ้ นในวนัท่ี 1-5 สิงหาคม 2559  โดยมีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็น21 

เจา้ภาพ ทั้งน้ีไดส้่งหนังสือเชิญไปยงัทุกสถาบันการศึกษาและก าหนดใหส้่งรายช่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรมจ านวน 3 22 

รายช่ือ แต่สามารถส่งรายช่ือเพ่ิมเติมได ้เผ่ือกรณีท่ีบางสถาบนัส่งรายช่ือไม่ครบ จะไดจ้ดัสรรท่ีนัง่อบรมใหเ้ต็ม23 

จ านวน โดยก าหนดส่งรายช่ือภายในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559  24 

 ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ์  เพชรช่วย แจง้ว่า การติดตามผลด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจาก25 

การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 9  เร่ืองแพทย์เพ่ิมพูนทักษะและแพทยใ์ชทุ้น ไดม้ีการเขียน26 

โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งโครงการเพ่ือพิจารณาและของบประมาณจากกลุ่มสถาบัน27 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) จึงยงัไม่มีความคืบหน้า ส่วนเร่ืองการเรียนการสอนไดท้ าควบคู่ไปกบั28 

การปรบัปรุงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) โดยจะน าเสนอขอ้สรุปหลงัจาก มคอ.1 29 

เสร็จเรียบรอ้ย 30 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้วา่ ขอ้เสนอแนะมีทั้งหมด 4 ขอ้ 31 

 ขอ้เสนอแนะท่ี 1  กระทรวงสาธารณสุขไดร้บัไปด าเนินการต่อ ซ่ึง รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง32 

นันทนา  ศิริทรัพย์ จะติดตามความกา้วหน้าจาก นายแพทยร์ายิน  อโรร่า ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร33 

โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบทอีกครั้ง 34 

 ขอ้เสนอแนะท่ี 2-3  จะติดตามความกา้วหนา้จาก ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 35 
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 ขอ้เสนอแนะท่ี 4 เร่ือง Faculty Development ทาง กสพท ไดม้อบหมายใหค้ณะแพทยศาสตร ์1 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์เป็นเจา้ภาพ และจะติดตามความกา้วหนา้ในการประชุม กสพท ทุกๆ ครั้ง 2 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 3 

3.5 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ4 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 5 

 เอกสารประกอบ  :   ไมม่ ี6 

 ผูน้  าเสนอ  :   ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 7 

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ว่า คณะอนุกรรมการกลุ่มสถาบัน8 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) มีการประชุมเพ่ือจดัท าร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา9 

แห่งชาติ 1 (มคอ.1)  ครั้งท่ี 1 ในวนัท่ี 3-5 มิถุนายน 2559  และครั้งท่ี 2 ในวนัท่ี 24-25 มิถุนายน 2559 ซ่ึง10 

ร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 1 (มคอ.1) ไดจ้ดัท าเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ และวางแผนจะ11 

จดัท าร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2-7 (มคอ.2-7) ต่อ โดยจะรวบรวมขอ้มูลงานวิจยั12 

เก่ียวกบั Medical education และหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตจากทัว่โลก เพ่ือน ามาปรบัใชใ้นกรอบมาตรฐาน13 

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และคาดว่าจะจดัท าร่างใหเ้สร็จส้ินและน าเสนอใหก้รรมการ กสพท พิจารณา14 

อีกครั้งหน่ึงในช่วงเดือนตุลาคม 2559  และประชาพิจารณใ์นตน้ปี 2560 15 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 16 

3.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการ17 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมวาระ พ.ศ. 2559 – 2561 18 

 เอกสารประกอบ  :   2 ฉบบั 19 

 ผูน้  าเสนอ  :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้วา่ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยป์ระเมิน21 

และรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไดค้รบก าหนดด ารงต าแหน่งตามวาระในวนัท่ี 22 

9 มิถุนายน 2559  แพทยสภาไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยมีวาระตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2559  23 

ถึงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2561  โดยมีคณะกรรมการมาจากผูแ้ทน 6 หน่วยงาน น้ัน เน่ืองจาก  รองศาสตราจารย ์24 

พลตรีหญิงปรียาพันธุ์  แสงอรุณ ซึ่งเป็นผู ้แทนโรงเรียนแพทย์ มีปัญหาดา้นสุขภาพ จึงขอลาออกจาก25 

กรรมการในทุกต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์จึงขอใหส้ถาบนัโรงเรียนแพทย์26 

เสนอช่ือผูแ้ทนโรงเรียนแพทย ์สถาบนัละ 1 รายช่ือ โดยส่งรายช่ือมายงักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ27 

ไทย (กสพท) ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559  เพ่ือรวบรวมรายช่ือและน าเสนอในท่ีประชุมและท าการ28 

คดัเลือกในวนัท่ี 19 สิงหาคม 2559 29 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 30 

  31 
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วาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ือง 1 

4.1 เพ่ือทราบ 2 

4.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ3 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2558 4 

เอกสารประกอบ  :  4 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์6 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ แจง้ผลการสอบขั้นตอนท่ี 1 และ 2 7 

ครั้งท่ี 1/2559  สอบวนัท่ี 23 และ 24 เมษายน และขั้นตอนท่ี 3  รอบพิเศษ สอบวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2559 8 

และเน่ืองจากคณะกรรมการบริหารศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 9 

(ศ.ร.ว.) พบความไมช่ดัเจนของโจทยแ์ละค าตอบจ านวน 1 ขอ้ ในขอ้สอบขัน้ตอนท่ี 1  คณะกรรมการฯ จึงมีมติ10 

เห็นชอบใหต้ัดขอ้สอบดังกล่าวออก ปรบัคะแนนเต็มจาก 300 คะแนน เป็น 299 คะแนน และปรบัเกณฑผ่์าน11 

เป็นรอ้ยละ 52.84 (158/299 ขอ้) ท าใหม้ีนักศึกษาแพทยผ่์านการสอบขั้นตอนท่ี 1 เพิ่มขึ้ น 27 คน  จากน้ัน12 

ไดน้ าเสนอผลการสอบผ่าน 3 ขั้นตอน ปี 2559  ขอ้มลู ณ วนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 จ านวน 2,609 คน ซ่ึงจะได้13 

น าเสนอแพทยสภาเพ่ืออนุมติัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อไป 14 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดเ้น้นย ้าในท่ีประชุมว่าผลการสอบ15 

ดงักล่าวเป็นขอ้มูลปกปิด หา้มเผยแพร่หรือน าไปใชเ้พ่ือการประชาสมัพนัธ์สถาบนัการศึกษา แต่สามารถน า16 

ขอ้มูลไปพฒันาเร่ืองการเรียนการสอนได ้และหากสถาบันการศึกษาตอ้งการคะแนนรายบุคคล สามารถส่ง17 

หนังสือถึงผูอ้ านวยการ ศ.ร.ว. เพ่ือยื่นความจ านงขอคะแนนผูเ้ขา้สอบรายบุคคล  ทั้งน้ีตอ้งไดร้บัความยินยอม18 

จากนักศึกษาเพ่ือให ้ศ.ร.ว. เปิดเผยขอ้มลูกบัสถาบนัการศึกษาดว้ย 19 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดส้่งหนังสือถึงทุกสถาบนัการศึกษาเพ่ือ20 

ขอทราบก าหนดการจดัสอบ MEQ และ Long case ของแต่ละสถาบนัการศึกษา ประจ าปี 2559 เพ่ือแจง้21 

ก าหนดการใหนั้กศึกษาแพทยท่ี์จบจากสถาบันต่างประเทศทราบ โดย ศ.ร.ว. จะรับเป็นผูป้ระสานงานและ22 

ประกาศขึ้ น Web site 23 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 24 

4.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 25 

เอกสารประกอบ  :   ไมม่ ี26 

ผูน้  าเสนอ :   นายแพทยสุ์กิจ  มหธันันท ์27 

นายแพทยสุ์กิจ มหธันันท ์แจง้วา่ นายแพทยร์ายิน  อโรร่า ไมไ่ดม้อบหมายเร่ืองแจง้ใดๆ 28 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 29 

4.1.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 30 

เอกสารประกอบ  :   2 ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง33 

ประเทศไทย (กสพท) จะตอ้งส่งรายงานการตรวจประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) ใหก้บัแพทยสภา โดยมี34 

รอบการตรวจประเมินทุกๆ 5 ปี ทั้งน้ียงัมีสถาบันการศึกษาบางแห่งท่ีถึงก าหนดเวลารับการตรวจประเมิน35 
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แลว้แต่ยงัไม่ด าเนินการ รวมไปถึงศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ซ่ึงเป็นนโยบายของส านักงานบริหาร1 

โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท ท่ีขอเขา้ร่วมรบัการตรวจประเมินกบัแพทยสภาดว้ย 2 

 ทั้งน้ี ใหส้ถาบนัการศึกษากลบัไปตรวจสอบว่าถึงก าหนดขอรบัการตรวจประเมินหรือไม ่3 

ถา้ถึงก าหนดแลว้ใหเ้ตรียมตวัและเสนอวนัเพ่ือขอรบัการตรวจประเมินดว้ย 4 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 5 

4.1.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา  6 

เอกสารประกอบ  :   1 ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 8 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล แจง้ว่า จากการประชุมคณะกรรมการ9 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 1/2559  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 22 มกราคม 2559  มีมติเห็นชอบใน10 

การน าหลกัสูตรความปลอดภยัของผูป่้วยฉบบัสหวิชาชีพ องคก์ารอนามยัโลก ท่ีไดจ้ดัแปลจาก WHO Patient 11 

Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition ไปใชจ้ดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรแพทยศาสตร12 

บณัฑิตของแต่ละสถาบนั ทั้งเห็นชอบใหจ้ดัท าเป็นค าแนะน ากลาง เพ่ือพฒันาเร่ืองน้ีใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิร่วมกนั13 

ของทุกสถาบันการศึกษา และน าไปสู่การเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (Interprofessional Education)  ใน14 

อนาคต 15 

 ในการน้ี สบพช. ร่วมกบั กสพท ไดจ้ดัท าร่าง Thai Patient Safety Curriculum ขึ้ น ซ่ึง16 

สถาบนัฯ สามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือจดัการเรียนการสอนในเร่ืองดงักล่าวได้ โดย download ตาม QR code 17 

ในเอกสารแนบ ทั้งน้ียงัมีขอ้สงสยัท่ียงัตอ้งการความเห็นจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ จึงไดจ้ดัส่งค าถามไปยงั18 

สถาบนัการศึกษาต่างๆ เพื่อรวมรวบและน าค าตอบที่ไดไ้ปปรบัปรุ งหลกัสูตรความปลอดภัยของผูป่้วย19 

ฉบบัสหวิชาชีพต่อไป 20 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 21 

4.1.5 การจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกส าหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร ์22 

มหาวิทยาลยัสยาม 23 

เอกสารประกอบ  :   1 ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ :   ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร ลีลารศัมี 25 

  ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์มร ลีลารัศมี แจง้ว่า  การจัดการเรียนการสอนระดับคลินิก26 

ส าหรบันักศึกษาคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม น้ัน  ไดม้ีการจดัการเรียนการสอนท่ีโรงพยาบาลพระ27 

นัง่เกลา้ ทั้งน้ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม ไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนโดยเป็นไปตามเกณฑ์28 

วา่ดว้ยการขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  ส าหรบัการประเมินคุณภาพการจดัการ29 

เรียนการสอนและการประเมินสถาบนัน้ัน ทางมหาวิทยาลยัสยามไดอ้อกแบบใหม้ีการประเมินการเรียนการ30 

สอนโดยนักศึกษาแพทยด์ว้ย เพ่ือใชใ้นการปรบัปรุงการเรียนการสอนต่อไป 31 

 ศาสตราจารย์ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดต้ั้งขอ้สังเกตว่า การประเมินพฤติกรรม ทั้ง32 

อาจารยป์ระเมินนักศึกษาหรือนักศึกษาประเมินอาจารย ์อาจพบความล าเอียงเหล่ือมล ้า (Bias) ไดง้่าย หาก33 

เปล่ียนจากการประเมินพฤติกรรมเป็นการประเมินผลงาน จะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคม์ากยิ่งขึ้ น 34 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
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4.1.6 ก าหนดการแถลงข่าวการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 1 

หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต2 

ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 3 

เอกสารประกอบ  :   2 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ :   ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 5 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร 6 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) ร่วมแถลงขา่วการสอบคดัเลือกฯ ปีการศึกษา 2560 ในวนั7 

องัคารท่ี 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งประชุมศาสตราจารยว์ิจิตร  ศรีสอา้น ณ อาคารส านักงาน8 

คณะกรรมการอุดมศึกษาชั้น 5 9 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 10 

4.2 เรื่องที่ก  าลงัอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 11 

4.2.1 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 12 

เอกสารประกอบ  :   2 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล 14 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล แจง้ว่า ไดจ้ดัท าตารางการประชุมฯ 15 

และวิทยากรตอบรบัการเขา้ร่วมการประชุมฯ เรียบรอ้ยแลว้  ทั้งน้ี ไดม้ีการประชาสมัพนัธผ่์านทาง Web site 16 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แลว้  และก าลงัผลิตแผ่นพบัประชาสมัพนัธ ์ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 17 

วิโรฒ จะส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัสถาบนัการศึกษาต่างๆ ต่อไป 18 

 รองศาสตราจารย ์แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์เสนอใหเ้จา้ภาพพิจารณาเรียนเชิญ19 

อาจารยอ์าวุโส   คณะกรรมการอ านวยการฯ และคณะกรรมการบริหาร กสพท เขา้ร่วมประชุมโดยยกเวน้20 

ค่าลงทะเบียน โดยขอใหแ้ต่ละสถาบันการศึกษาส่งรายช่ืออาจารย์อาวุโส เพ่ือเจา้ภาพจะไดส้่งหนังสือเชิญ 21 

ต่อไป 22 

 ดร. นายแพทยป์รัชญะพนัธุ์  เพชรช่วย แจง้ว่า การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่ง23 

ประเทศไทยครั้งท่ี 17 จะมีการมอบโล่รางวลัครูแพทยแ์ห่งชาติ ใหแ้ก่  รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีดา 24 

ทศันประดิษฐ์  ทั้งน้ี ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย จะติดตามความกา้วหน้าในการเตรียมโล่รางวลั 25 

จาก รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล อีกครั้ง 26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 27 

4.3 เรื่องที่ยงัไม่มีความคืบหนา้ 28 

- ไมม่ ี29 

 30 

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณา 31 

5.1  การพฒันาขอ้สอบ ศ.ร.ว. โดยผูเ้ช่ียวชาญจากแตล่ะสถาบนั 32 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี33 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์34 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์1 

ผูอ้ านวยการ ศ.ร.ว. ฝากขอบคุณเครือข่าย กสพท ท่ีไดช้่วยกนัในการจดัการสอบ ศ.ร.ว. ครั้งท่ีผ่านมา ส าหรบั2 

การสอบครั้งต่อไป ศ.ร.ว. จะท าการจดัส่ง log-in password เพ่ือใชร้บัรองคุณสมบติัของผูเ้ขา้สอบของแต่ละ3 

สถาบนัทาง website ของ ศ.ร.ว. ใหแ้ก่รองคณบดี จึงขอความร่วมมือใหร้องคณบดีของสถาบนัต่างๆ เขา้ไป4 

จดัการรบัรองคุณสมบติัฯ ทาง website ของ ศ.ร.ว. ดว้ย 5 

 ส าหรับเร่ืองขอ้สอบน้ัน ฐานขอ้มูลขอ้สอบของ ศ .ร.ว. มีจ านวนพอสมควรแล้วจากการท า 6 

workshop ท่ีผ่านมา แต่อยากจะขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติม คือ ใหแ้ต่ละสถาบนัส่งรายช่ือคณาจารยท่ี์มีความ7 

เช่ียวชาญในหวัขอ้ต่อไปน้ี Anatomy, Immunology, Epidemiology, Orthopedic, ENT และ Eye ซ่ึงเป็นหวัขอ้8 

ท่ียงัขาดผูเ้ช่ียวชาญในการพฒันาขอ้สอบ โดยส่งมาท่ี email หรือโทรศพัท์ของ ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  9 

สถาปัตยวงศ์  โดยท่ีผูเ้ช่ียวชาญขา้งตน้ตอ้งไม่มีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารทางการศึกษา เช่น คณบดี หรือรอง10 

คณบดี 11 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 12 

5.2  การส่งชื่อนกัศึกษาชาวตา่งประเทศเขา้สอบเพ่ือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 13 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า ตามประกาศแพทยสภาท่ี พส. 012/ว. 16 

1395 เร่ืองการผลิตแพทยเ์พ่ือตอบสนองนโยบายประชาคมอาเซียน วนัท่ี 19 ตุลาคม 2555 ซ่ึงมีใจความท่ี17 

เก่ียวขอ้ง คือ การรบันักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบา้นตามโครงการความร่วมมือระหว่างรฐับาลต่อรฐับาลหรือ18 

สถาบนัต่อสถาบนั เขา้ศึกษาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตของไทยในโรงเรียนแพทยข์องรฐับาล นักศึกษากลุ่ม19 

ดังกล่าวมีสิทธิในการสมคัรสอบเพ่ือรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทยได ้และให ้กสพท เป็นผู ้20 

รวบรวมรายช่ือรายงานต่อแพทยสภาปีละครั้ง  21 

 ในทางปฏิบติั กสพท ไม่เคยส่งรายช่ือนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือขา้งตน้เพ่ือรายงานต่อ22 

แพทยสภา และมีบางสถาบนัส่งนักศึกษากลุ่มน้ีเพ่ือเขา้สอบเพ่ือรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทย 23 

ในขณะท่ีบางสถาบนัไม่ยอมใหเ้ขา้สอบ จึงมีการรอ้งเรียนไปยงัแพทยสภา ท าใหแ้พทยสภาออกหนังสือท่ี พส . 24 

012/487 เมื่อวนัท่ี 9 มิถุนายน 2559  ถึง เลขาธิการ กสพท มีใจความว่า ใหค้ณะแพทยศาสตรส์่งจ านวนและ25 

รายช่ือนักศึกษากลุ่มขา้งตน้ใหแ้ก่แพทยสภาทราบทุกปีการศึกษา และไม่ส่งรายช่ือเขา้สอบเพ่ือรบัใบอนุญาต26 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทย ซ่ึงมีเน้ือหาขดัแยง้กบัหนังสือ พส. 012/ว. 1395 ขา้งตน้ท่ีออกมาก่อนหน้า 27 

จึงขอหารือแนวทางในการจดัการกบัปัญหาน้ี 28 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 29 

 1.  ใหค้ณะแพทยศาสตรส์่งขอ้มลูใหแ้พทยสภา ตามประกาศ พส. 012/487 30 

 2.  ส าหรบันักศึกษาแพทยต์ามโครงการความร่วมมือท่ีก าลงัศึกษาอยู่ หากสถาบนัใดตอ้งการจะ31 

ส่งสอบเพ่ือรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของไทยในครั้งถดัไป ใหห้ารือไปยงัแพทยสภาเป็นกรณีไป 32 

 3.  กสพท จะท าหนังสือตอบกลบัไปยงัแพทยสภาเพ่ือใหท้บทวนประกาศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ โดย33 

ขอให้ทางแพทยสภาออกแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนกว่าน้ี เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องกันของสถาบัน34 

แพทยศาสตรท์ัว่ประเทศต่อไป  35 

 36 
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วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 1 

6.1  แจง้รอบประเมินปรบัปรุงหลกัสูตร 2 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า สถาบนัท่ีถึงรอบประเมินหลกัสูตรในปี 5 

พ.ศ. 2559  คือ  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 6 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา  โดยทาง กสพท จะส่งขอ้มลูเตือน7 

ไปยงัแต่ละสถาบนัก่อนท่ีจะถึงรอบประเมินอีกครั้ง 8 

 ส าหรบัประเด็นของระยะเวลาของรอบการประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตร์ ซ่ึงมีระยะเวลาตั้งแต่รบั9 

นักศึกษาเขา้ จนส าเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 6 ปี ซ่ึงยาวกว่าหลกัสูตรปริญญาตรีทัว่ไปน้ัน มีประเด็นหารือ10 

ว่า ควรจะปรบัปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี ตามหลกัสูตรปริญญาตรีตามปกติ ซ่ึงมีท่ีมาจากระยะเวลารอบการศึกษา11 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บวก 1 หรือควรจะใชเ้ป็น 7 ปี ซ่ึงมีท่ีมาจากระยะเวลารอบการศึกษาหลักสูตร12 

แพทยศาสตร ์6 ปี บวก 1  ซ่ึงจะท าใหส้ามารถประเมินผลผลิต (บณัฑิต) ของหลกัสตูรไดด้ว้ยน้ัน  13 

 มติที่ประชุม  :   รบัทราบ และมอบหมายให ้ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย ในฐานะ14 

คณะท างานดา้นแพทยศาสตรศึกษา ไปศึกษาขอ้มลูก่อน และมาน าเสนอในการประชุม กสพท ครั้งถดัไป 15 

6.2  ขอความร่วมมือช่วยตอบแบบสอบถาม 16 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์18 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ว่า ช่วงน้ีมีการส่งแบบสอบถามไปถึงคณบดี19 

แต่ละสถาบนัการศึกษาจ านวนมาก จึงขอความร่วมมือใหค้ณบดีช่วยตอบแบบสอบถาม เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใช้20 

ประโยชน์ในการพฒันาตามประเด็นน้ันๆ ต่อไป 21 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 22 

ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 23 
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 25 

 26 

 (แพทยห์ญิงวาริตา  บุญจงเจริญ) 27 

 สรุปผลการประชุม 28 
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 31 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 32 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 33 

 34 

 35 

 36 
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