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สรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 8/2559  วนัศุกรท์ี่ 16 ธนัวาคม 2559 2 

ณ หอ้งประชุม CC2-414  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ7 รอบพระชนมพรรษา 2 3 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 4 

      5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  08.30  น. 7 

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลกัษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร  8 

ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม หลังจากกล่าวตอ้นรับผู ้เขา้ร่วมประชุมแลว้ ได้เรียนเชิญคณะกรรมการ9 

รบัทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 10 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 11 

1.1 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 1/2559 วนัที่ 15 12 

พฤศจกิายน, ครั้งที่ 3/2559  วนัที่ 8 ธนัวาคม 2559  13 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 15 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้ความคืบหน้าการพฒันาการเรียนการสอนเพ่ือ16 

การใชย้าอยา่งสมเหตุผลวา่  คณะท างานพฒันาระบบผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นการใชย้าอย่างสมเหตุผล ได้17 

พัฒนาคู่มือส าหรับครูผู ้สอน ประกอบด้วย 10 โมดูลหลัก เพ่ือให้แต่ละคณะวิชาทั้งแพทย์ ทันตแพทย ์ 18 

สตัวแพทย ์เภสชักร และพยาบาล ไดน้ าไปปรบัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหเ้กิดการใชย้า19 

อยา่งสมเหตุผล หลงัจากวิชาชีพต่างๆ ไดน้ าไปใชแ้ลว้จะมีการติดตามประเมินผลอีกครั้ง 20 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 21 

1.2 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการ22 

กองทุน ครั้งที ่7/2559  วนัที่ 17 พฤศจกิายน 2559 23 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี24 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรสสุคนธ ์ คชรตัน์ 25 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรสสุคนธ ์ คชรตัน์  แจง้ว่า รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  26 

ลีลาอุดมลิปิ จะน าเสนอในการประชุมครั้งถดัไป 27 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 28 

1.3 สรุปการประชุมคณะท างานทบทวน ปรบัปรุงเกณฑ ์และแนวทางการตรวจประเมินเพ่ือข้ึน29 

ทะเบียนหน่วยบริการรบัส่งตอ่ ส  านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิวนัที่ 25 พฤศจกิายน 2559  30 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี31 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรสสุคนธ ์ คชรตัน์ 32 

 ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงรสสุคนธ์  คชรตัน์  แจง้ว่า ท่ีประชุมไดร้่วมกนัพิจารณารายช่ือ33 

คณะท างาน(ร่าง)เกณฑ ์และแนวทางการตรวจประเมิน ซ่ึงยงัไม่สรุปชดัเจน ในเบ้ืองตน้คือ เกณฑ์ดังกล่าว34 
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อา้งอิงมาจาก HA และ JCI   โดยมีเกณฑก์ารประเมิน 5 หมวด  ไดแ้ก่ หมวด 1 การแบ่งกลุ่มบริการ  หมวด 2 1 

ดา้นการบริหาร  หมวด 3 การพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล  หมวด 4 สภาพแวดลอ้ม  หมวด 5 แผนการ2 

ใหบ้ริการ 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

1.4 สรุปการประชุม SEARAME Executive Committee 2016  วนัที่ 16 พฤศจกิายน 2559 5 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหาร 8 

SEARAME และการประชุมวิชาการ 4th SEARAME Conference ท่ีสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์ระหว่าง9 

วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติรบัรอง Dr. Titi Savitri จากประเทศอินโดนีเซีย เป็น President 10 

วาระ 2018-2020  ส าหรบัการประชุมวิชาการ เน้ือหาการประชุมหลกั คือ Optimizing Paradigm Shifts in 11 

Health Professions Education ในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 มี Pre-conference workshop ซ่ึงเป็นการ12 

แลกเปล่ียนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Simulation ออนไลน์ Early clinical exposure, 13 

Effective communication, Experiential learning, Leadership in health professions education, IPE และ 14 

PBL เป็นตน้ ระหว่างวนัท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2559 มีการบรรยายทางวิชาการเร่ือง WFME accreditation, 15 

Active Learning, Student assessment, Interprofessional education, Curriculum design and evaluation มี16 

การน าเสนอผลงานวิจยัทั้งแบบ Oral presentation และ Poster presentation  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากประเทศ17 

ไทยซ่ึงเป็นคณะกรรมการ SEARAME ไดร้บัเชิญเป็นผูบ้รรยาย ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง คุณหญิงกอบจิตต ์ 18 

ลิมปพยอม บรรยายเร่ือง QA of Curriculum และ ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ 19 

บรรยายเร่ือง Accreditation of Medical School : Thailand Experience  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง20 

นันทนา  ศิริทรพัย ์ขอเชิญชวนใหส้ถาบนัผลิตแพทย ์อาจารยแ์พทย ์สมคัรเป็นสมาชิก SEARAME ดว้ย 21 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 22 

1.5 สรุปการประชุมวิชาการระดบัชาติเรื่อง การพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรดา้นสุขภาพ 23 

ครั้งที่ 3/2559 วนัที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 และการประชุมทบทวนหลงัปฏิบตัิงาน (AAR) การประชุม24 

วิชาการระดบัชาต ิครั้งที ่3  วนัที่ 23 พฤศจกิายน 2559 25 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์27 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์ น าเสนอขอ้เสนอแนะเกณฑป์ระกันคุณภาพการศึกษาโดย28 

สรุป 10 ประเด็น ดงัน้ี 29 

 1.  ประเด็นท่ี 1   การพฒันาการศึกษารวมทั้งการพฒันาหลกัสตูรเพ่ืออนาคต 30 

 2.  ประเด็นท่ี 2   การวดัและประเมินผลท่ีสามารถน าผลลพัธม์าพฒันาผูเ้รียนและผูส้อน 31 

 3.  ประเด็นท่ี 3   หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งท่ีตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและสงัคม 32 

 4.  ประเด็นท่ี 4   การประเมินหลกัสตูรอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนและสงัคม 33 

 5.  ประเด็นท่ี 5   บณัฑิตมีทกัษะหรือสมรรถนะท่ีเรียกว่า Entrustable Professional Activities 34 

(EPAs) 35 
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 6.  ประเด็นท่ี 6   บณัฑิตมีลกัษณะ Versatilist 1 

 7.  ประเด็นท่ี 7   บณัฑิตมีคุณลกัษณะพหุปัญญา (Multiple intelligences) 2 

 8.  ประเด็นท่ี 8   หน่วยงานดา้นการศึกษาทางวิชาชีพสุขภาพ (Health Professional Education 3 

Unit) 4 

 9.  ประเด็นท่ี 9   กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยร์ะดับอุดมศึกษา (Professional Standard 5 

Framework) 6 

 10. ประเด็นท่ี 10 การจดัการศึกษาสหวิชาชีพ (Interprofessional Education) 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 8 

1.6 สรุปการประชุม “สรา้งสุขที่ปลายทาง”  วนัที่ 1-2 ธนัวาคม 2559 9 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์สรุปการประชุม “สรา้งสุขท่ีปลายทาง” จดัขึ้ นท่ี12 

ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ไดจ้ัดการ13 

ประชุม “สรา้งสุขท่ีปลายทาง” เพ่ือยกระดับการรบัรูข้องสงัคมในเร่ืองการสรา้งเสริมสุขภาวะในระยะทา้ยของ14 

ชีวิต รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู ้สังคม ระบบบริการ และนโยบายเพ่ือการพัฒนาและขบัเคล่ือนนโยบาย15 

สาธารณะเพ่ือสุขภาพอนัจะน าไปสู่สุขภาวะในระยะสุดทา้ยของชีวิต  รูปแบบกิจกรรม ประกอบดว้ยปาฐกถา16 

และการบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการและการท า workshop เพ่ือเตรียมตวัตายอย่างมีสติกบัลมหายใจ17 

สุดทา้ย และการท า “สมุดเบาใจ” ซ่ึงเป็นรปูแบบหน่ึงของการแสดงเจตนาล่วงหนา้ในวาระสุดทา้ยของชีวิต โดย18 

มีหนังสือ ความตอ้งการครั้งสุดทา้ยของชีวิต (Living Will) เป็นเอกสารประกอบการฝึกปฏิบติั  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม19 

ประกอบดว้ย ประชาชนทัว่ไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง บุคลากรทาง20 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข สงัคมศาสตรแ์ละกระบวนการยุติธรรม 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

1.7 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกับองคก์ารอนามัย23 

โลก ครั้งที่ 3/2559  วนัที่ 2 ธนัวาคม 2559 24 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 26 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรตัน์ แจง้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ27 

บริหารความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามยัโลก ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 2 28 

ธันวาคม 2559  ดังน้ี  องค์การอนามัยโลกและประเทศไทยยังคงมีความร่วมมือกันอย่างต่อเน่ืองในการ29 

ขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรด์า้นสุขภาพ และไดจ้ดัท าแผนงานเป็น 5+1 แผนงาน ไดแ้ก่ 30 

1.  แผนงาน Non-communicable Diseases (NCD) 31 

2.  แผนงาน Road Safety (RS) 32 

3.  แผนงาน Migrant Health 33 

4.  แผนงาน Antimicrobial Resistance (AMR) 34 

5.  แผนงาน Global Health Diplomacy and International Trade and Health (GHD & ITH) 35 
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มติที่ประชุม :  รบัทราบ และใหน้ าเร่ืองการส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมเร่ือง ยุทธศาสตร์การตา้น 1 

จุลชีพ เขา้ท่ีประชุม UHOSNET เพ่ือด าเนินการต่อไป 2 

1.8 สรุปความกา้วหนา้ของการรบันกัศึกษาเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษา ทปอ. 2561 3 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์5 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้วา่ จากท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 6 

เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559  ไดส้รุปแนวทางการรบันักศึกษาเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 7 

ดงัน้ี 8 

1.  การรบันักศึกษาดว้ย Portfolio เร่ิมจากเดือนตุลาคม เมื่อรบันักศึกษาแลว้และนักศึกษาตอบ9 

รบั ตอ้งแจง้ระบบรบัสมคัรกลางเพ่ือตัดสิทธ์ินักศึกษา โดยจะมีการท า Pre-clearing house ก่อน Clearing 10 

house รอบ 1 11 

2.  การสอบจะเร่ิมสปัดาหสุ์ดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง กลางเดือนเมษายน 2561 ล าดับของ12 

การสอบคือ O-NET, วิชาสามญั 9 วิชา, GAT/PAT จะมีการตกลงใน Admission Forum ส าหรบัวิชาเฉพาะของ13 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยตอ้งด าเนินการในช่วงเวลาท่ีจดัใหโ้ดย Admission Forum 14 

3.  การรบันักศึกษาแบบโควตาท่ีมีการสอบ ใหส้มคัรก่อนการสอบเร่ิมได ้ใชข้อ้สอบร่วมกบัวิชา15 

สามญั 9 วิชา และจะตดัสิทธ์ินักศึกษา โดยอาจมีการ Pre-clearing house ก่อน Clearing house รอบ 1 16 

4.  การรบันักศึกษา Clearing house รอบท่ี 1  รบัสมคัรผ่านทาง website ซ่ึงมีแนวโน้มจะเป็น17 

รวมการรบัสมคัร ก าหนดจ านวนสาขาวิชาท่ีสมคัรได ้4 สาขาวิชา มหาวิทยาลยัจะตอ้งก าหนดจ านวนนักศึกษา18 

ท่ีตอ้งการรบัโดยอาจมีการรบัเผ่ือได ้แต่ตอ้งสามารถรบันักศึกษาได้รวมทั้งจ านวนท่ีเผ่ือไว ้การตัดสินจะเป็น19 

แบบ Post select คือ นักศึกษาเขา้ระบบเพ่ือเลือกจากสาขาวิชาท่ีเลือกไวแ้ละมหาวิทยาลยัตอบรบั 20 

5.  การรบันักศึกษา Clearing house รอบท่ี 2  สมคัรร่วมกบัส่วนกลาง เลือกได ้4 สาขาวิชาแบบ21 

มีล าดับ  มหาวิทยาลยัสามารถเปล่ียนเกณฑ์การรบัได ้ การตัดสินจะเป็นแบบ Admission เดิม โดยมีการ22 

แบ่งกลุ่มเกณฑค์ะแนน 23 

6.  การรบัตรงอิสระ  นักศึกษาสมคัรโดยตรงกบัมหาวิทยาลยัท่ียงัตอ้งการรบัเพ่ิม  ไม่มีการสอบ24 

ขอ้เขียนเพ่ิมแต่อาจสอบขอ้สอบเฉพาะของสาขาวิชาได ้(รวมหลกัสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลยัสามารถเปล่ียน25 

เกณฑก์ารรบัไดแ้ละตอ้งตรวจสอบสิทธ์ินักศึกษาในระบบก่อน  เม่ือรบันักศึกษาและนักศึกษาตกลงรบั จะตอ้ง26 

ส่งช่ือนักศึกษาเพ่ือตดัสิทธ์ิ   27 

มติที่ประชุม :  รับทราบวิธีการคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาในปีการศึกษา 2561 และมอบ 28 

แพทยห์ญิงอรวรรณ  ไชยมหาพฤกษ์ ประสานกบัส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท29 

เพ่ือขอทราบแนวทางการด าเนินการโครงการพิเศษต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 30 

1.9 World Directory of Medical Schools updated list of Thai Medical Schools 31 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 32 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์33 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้รายช่ือโรงเรียนแพทย์ท่ีมีอยู่ใน World 34 

Directory of Medical Schools ซ่ึงรายช่ือดงักล่าวเป็นช่ือโรงเรียนแพทยท่ี์ไม่เก่ียวกบัการรบัรองสถาบนัหรือ35 
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การรับรองหลักสูตรจาก WFME  โรงเรียนแพทย์ท่ีต้องการปรับปรุงขอ้มูล สามารถเขา้กรอกขอ้มูลได้ท่ี 1 

info@wdoms.org 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

1.10 ประกาศแพทยสภา เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู ้4 

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ชุดใหม่ 5 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์7 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์แจง้ประกาศแพทยสภา เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ8 

บริหารศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม วาระ พ.ศ. 2559–2563 9 

ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมาจากการคดัเลือกในกลุ่มของกรรมการแพทยสภา  ผูแ้ทนกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์10 

แห่งประเทศไทย  ผูแ้ทนสถาบันผลิตแพทย์  ผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู ้อ านวยการ มีหน้าท่ีด าเนินการในส่วนท่ี11 

เก่ียวขอ้งเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัแพทยสภา วา่ดว้ยการประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถ12 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพ่ือรบัขึ้ นทะเบียนและออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม 13 

พ.ศ. 2559 ต่อไป ทั้งน้ีมีวาระตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2563 14 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 15 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้ง16 

ที่ 6/2559  เม่ือวันศุกรท์ี่ 23 กันยายน 2559  ณ หอ้งประชุม ME1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาล17 

สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพ้ืนที่ในเมือง) ต  าบลตลาด 18 

อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 19 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 21 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 

มตทิี่ประชุม  :   รบัรองสรุปผลการประชุม โดยมีการแกไ้ข  23 

บรรทดัท่ี 18 หนา้ 14  จาก ขอ้ 2.1  เป็น 6.1 24 

บรรทดัท่ี 28 หนา้ 14  จาก ขอ้ 2.2  เป็น 6.2 25 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 26 

3.1 (ร่าง) เกณฑข์อเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 25.. 27 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 28 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์29 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ น าเสนอ (ร่าง)ประกาศแพทยสภา เร่ือง 30 

(หลกัเกณฑ)์ การขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนั เพ่ือใหผู้ส้ าเร็จ31 

การศึกษามีสิทธ์ิเขา้สอบเพ่ือขอรบัใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และตอ้งมีความพรอ้มในการจัดการศึกษา/32 

ด าเนินการตามองค์ประกอบของเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนแพทย์ในระดับนานาชาติครบถ้วนตามหัวขอ้33 

ดงัต่อไปน้ี 34 
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1.  พนัธกิจและผลลพัธ ์1 

2.  หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 2 

3.  การประเมินผลนิสิตนักศึกษา 3 

4.  นิสิตนักศึกษา 4 

5.  คณาจารย ์5 

6.  ทรพัยากรดา้นการศึกษา 6 

7.  การประเมินหลกัสตูร 7 

8.  การบงัคบับญัชาและบริหารจดัการ 8 

9.  การทบทวนและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 9 

รองศาสตราจารย ์แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอย่างละเอียดเน่ืองจากเป็นการ10 

ประชุมใหค้วามเห็นครั้งสุดทา้ยก่อนน าเสนอแพทยสภาพิจารณา  ท่ีประชุมไดม้ีการอภิปราย(ร่าง)ประกาศฯ 11 

และอภิธานศพัทท่ี์ยงัไมส่อดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนแพทย ์12 

มตทิี่ประชุม :  ท่ีประชุมพิจารณาและขอใหแ้ต่ละสถาบนัไดโ้ปรดพิจารณา ร่าง หลกัเกณฑก์ารขอ13 

เปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัดงักล่าว และแจง้ผลการพิจารณาให้14 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ไดท้ราบผลการพิจารณา ภายในก าหนดวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2559 15 

เพ่ือท่ีจะไดน้ าเสนอแพทยสภาโดยด่วนเพ่ือพิจารณาประกาศใชต่้อไป 16 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 17 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร18 

บณัฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง  (Direct 19 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 20 

เอกสารประกอบ : powerpoint  21 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์22 

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ รายงานสรุปการจัดสอบวิชาเฉพาะ กสพท  23 

ปีการศึกษา 2560  ท่ีจดัสอบเมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 ดงัน้ี ผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบ จ านวน 40,378 คน มีปัญหา24 

ท่ีเกิดขึ้ นระหว่างการสอบรวม 542 กรณี ไดแ้ก่ ไม่น าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงตน/หาย/ไม่ชัด  ขอ25 

พิมพ์บัตรประจ าตัวผู ้เขา้สอบ ณ สนามสอบ  แต่งกายผิดระเบียบ  ไม่วางดินสอทันทีเมื่อหมดเวลาสอบ  26 

(ไมพิ่จารณาคะแนนในฉบบัท่ีไม่วางดินสอ) และอ่ืนๆ เช่น มาสายเกิน 15 นาที  มาผิดสนามสอบ ทั้งน้ี ขอให้27 

โรงเรียนแพทยส์่งรายช่ือผูย้ืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาในระบบโควตาของมหาวิทยาลยัใหก้ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์28 

แห่งประเทศไทย ภายในวนัท่ี 3 มีนาคม 2560 เพ่ือตดัสิทธ์ิการคดัเลือกระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของ29 

กลุ่มสถาบนัฯ ต่อไป 30 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 31 

4.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 32 

 เล่ือนไปในการประชุมครั้งตอ่ไป 33 
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4.3  การด าเนินการของโครงการจดัตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ (IMEAc) 1 

ตามเกณฑ ์WFME 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ขอ้มูลสถาบนัผลิตแพทยท่ี์ขอรบัการตรวจ5 

ประเมินตามเกณฑม์าตรฐานสากลและรบัรองแลว้ 8 แห่ง  สถาบนัผลิตแพทยท่ี์รอผลการตรวจประเมิน 2 แห่ง  6 

สถาบนัผลิตแพทยท่ี์รอตรวจประเมิน 3 แห่ง  สถาบนัผลิตแพทยท่ี์ก าลงัจดัท า SAR 3 แห่ง 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 8 

4.4 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 9 

 การตดิตามผลด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาต ิ10 

ครั้งที่ 9 11 

 การด าเนินการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ 2560 12 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี13 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 14 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท  รายงานการติดตามผลด าเนินการตาม15 

ขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงยงัไม่มีความคืบหน้า  ส่วนการด าเนินการคดัเลือก16 

ครแูพทยแ์ห่งชาติ ปี 2560  เป็นคณะกรรมการพิจารณาชุดเดิมและใชห้ลกัเกณฑเ์ดิม ทั้งน้ีใหโ้รงเรียนแพทย์ส่ง17 

รายช่ืออาจารยแ์พทย ์ภายในส้ินเดือนกุมภาพนัธ ์2560 18 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 19 

4.5 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ20 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ21 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี22 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 23 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ว่าการจดัท า (ร่าง)มคอ. 1 และ24 

รวบรวมบทความงานวิจยัเปรียบเทียบหลกัสูตรตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหด้ าเนินการ 25 

เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ เมื่อไดร้ับการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง26 

ประเทศไทยแลว้ จะจดัประชาพิจารณจ์ากผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูใ้ชบ้ณัฑิต และประชาชน ต่อไป 27 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 28 

วาระที่ 5  เรื่องสืบเน่ือง 29 

5.1 เพ่ือทราบ 30 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ31 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559 32 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 33 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์34 
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ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ รายงานจ านวนผูเ้ขา้สอบเพ่ือประเมินและ1 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3 ในแต่ละรอบการสอบ และในขณะน้ี2 

ไดเ้ตรียมความพรอ้มส าหรบัการสอบรอบท่ี 1 เรียบรอ้ยแลว้ ในอนาคตจะมีผูเ้ขา้สอบจ านวนมากขึ้ น ดงัน้ันการ3 

สอบภาคปฏิบติัจะมีการปรบัเปล่ียนรูปแบบการสอบ ซ่ึง ศรว. จะส่งแบบสอบถามใหผู้ร้บัผิดชอบแต่ละสถาบนั4 

ไดใ้หค้วามเห็นและเชิญมาประชุมร่วมกนั แนวโนม้อาจจะใหส้ถาบนัจดัสอบเอง  5 

ในส่วน MEQ และ Long case มีระยะเวลาในการรบัรองผลสอบ 3 ปี  เมื่อสถาบนัจดัสอบ6 

และด าเนินการส่งผลสอบให ้ศรว. ใหร้ะบุวนัท่ีท่ีสถาบนัรบัรองผลสอบดว้ย หากไม่ระบุจะถือว่าวนัท่ีส่งให ้ศรว. 7 

เป็นวนัรบัรองผลสอบ 8 

ส าหรับการสอบขั้นตอนท่ี 1 และ 2 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 มีผู ้เขา้สอบท่ีจบจาก9 

สถาบนัต่างประเทศประมาณรอ้ยละ 50  หลงัจากประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรว. แลว้ จะประกาศผลสอบ10 

ไดไ้ม่เกินวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559  สถาบนัสามารถขอผลสอบได ้แต่เน่ืองจากรอบน้ีมีผูเ้ขา้สอบจ านวนน้อยจึง11 

จะไมม่ีผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ ในส่วนผลการสอบรายบุคคลใหดู้ทางเว็บไซต์โดยจะไม่จดัส่งทางไปรษณีย ์12 

และส าหรบัผูส้มคัรสอบรอบเดือนเมษายน 2560 ใหส้ถาบนัด าเนินการรบัรองสิทธ์ิการสมคัรสอบภายในเดือน13 

ธันวาคม 2559 ส่วนนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีจะสอบขั้นตอนท่ี 1 ท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียนกับ ศรว. จะไม่มีช่ือสมคัร14 

สอบ 15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 16 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 17 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี18 

ผูน้  าเสนอ : แพทยห์ญิงอรวรรณ  ไชยมหาพฤกษ์  19 

แพทยห์ญิงอรวรรณ  ไชยมหาพฤกษ์ แจง้ว่า ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์20 

เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท จะยกเลิกโครงการกระจายแพทยห์น่ึงอ าเภอหน่ึงทุน และมีโครงการใหโ้ดยพิจารณาก าหนด21 

พ้ืนท่ีขาดแคลนแพทย ์ซ่ึงอยูใ่นช่วงก าหนดหลกัเกณฑ ์22 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 23 

5.1.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 24 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์รายงานความคืบหน้าของการตรวจ27 

ประเมินสถาบนัตามแนวทาง EdPEx  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ขอเชิญใหทุ้กสถาบนั28 

ขอรบัการประเมินเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมท่ีไดร้บัการรบัรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา29 

และแพทยสภาแลว้ 30 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 31 

5.1.4 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 32 

เอกสารประกอบ :  33 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 34 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รายงานว่า ตามท่ีกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์1 

แห่งประเทศไทย และส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ไดจ้ัดท าคู่มือการใช้2 

หลกัสูตร Patient safety และทดลองน าไปใชใ้นโรงพยาบาลแลว้ แต่พบว่าผูส้อนยงัขาดความเขา้ใจในการ3 

น าไปใช ้จึงจดัโครงการ Train the Trainer ส าหรบัหลกัสูตร Patient safety ในวนัท่ี 9–10 กุมภาพนัธ ์2560  4 

รบัสมคัรจ านวนจ ากดั สถาบนัละ 2 คน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งเขา้รบัการอบรมใหค้รบสองวนั โดยจะมีการแนะ5 

แนวการเรียนการสอนและการน าไปใช ้และจะมีการติดตามอย่างต่อเน่ือง  นอกจากน้ี จะมีการจัดประกวด 6 

VDO clip ผลงานของนักศึกษาแพทย ์เก่ียวกบั Patient Safety 7 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 8 

5.1.5 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบัน9 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 10 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 12 

ศาสตราจารย์เ กียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี แจ้งก าหนดการวันประชุม13 

คณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหาร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 14 

2560 15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 16 

5.2 เรื่องที่ก  าลงัอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 17 

5.2.1 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 / การประชุม18 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1  เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนา จุฬาลงกรณ์19 

มหาวิทยาลยั 20 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้ก าหนดการจัดประชุมวิชาการ23 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 18 และการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี 1 24 

เพ่ือเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จะจดัข้ึนในระหว่างวนัท่ี 16–20 พฤษภาคม 25 

2560 ณ อาคารภมูิสิริมงัคลานุสรณ ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 26 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 27 

5.3 เรื่องทีย่งัไม่มีความคืบหนา้ 28 

- 29 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 30 

6.1  Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2017 “Medical Professionalism 31 

Across Cultures” January 30, 2017 32 

เอกสารประกอบ :  2 ฉบบั  33 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์34 
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รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ขอเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากสถาบนัผลิตแพทย์1 

เขา้ร่วมประชุมวิชาการ “Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2017” โดยจะจดัในวนัท่ี 30 2 

มกราคม 2560  ณ หอ้งประชุมชั้น 12 อาคารภมูิสิริมงัคลานุสรณ ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

6.2  ก าหนดการโครงการฝึกอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์รุ่นที่ 18 5 

เอกสารประกอบ : -  6 

ผูน้  าเสนอ :  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์แจง้ก าหนดการ โครงการฝึกอบรมผูบ้ริหาร8 

สถาบนัผลิตแพทย ์รุ่นท่ี 18  ซ่ึงจะจดัขึ้ นระหว่างวนัท่ี 1-30 มิถุนายน 2560 มีกิจกรรมดูงานทั้งในประเทศและ9 

ต่างประเทศ หนังสือเชิญจะมีไปยงัแต่ละมหาวิทยาลยัในช่วงตน้ปี  โดยใหโ้ควตาสถาบนัผลิตแพทยแ์ห่งละ 2 ท่ี10 

นัง่ ส่วนศนูยแ์พทยฯ์ ใหแ้ห่งละ 1 ท่ีนัง่ จ านวนรบัไมเ่กิน 40 ท่ีนัง่ พิจารณาตามล าดบัการสมคัร 11 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 12 

6.3 Project management and leadership: practical tips for medical school leaders  13 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  14 

ผูน้  าเสนอ :   อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์15 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์  น าเสนอบทความทางวิชาการเร่ือง Project management 16 

and leadership: practical tips for medical school leaders ใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์กบั17 

โรงเรียนแพทยต่์าง ๆ 18 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 19 
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