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กิจกรรมดังกล่าวไดเ้ร่ิมน าร่องกบันักศึกษาชั้นคลินิก มีนักศึกษาจากคณะต่างๆ เขา้ร่วมโครงการ1 
ทั้งหมด 31 คน  ผลการประเมินก่อนการท ากิจกรรมของนักศึกษาจะไม่ค่อยรูจ้กัเก่ียวกบั IPE แต่หลงัจากได้2 
เร่ิมเรียนรูก้ระบวนการต่างๆ ไดม้ีความเขา้ใจเพ่ิมมากขึ้ นเก่ียวกบัรปูแบบการจดัการเรียนการสอน 3 

จากน้ันไดท้ ากิจกรรม Kick-off IPE for Staff  ในเบ้ืองตน้จดัใหอ้าจารยท์ั้งหมดท่ีอยู่ในโครงการซ่ึง4 
ผลการประเมินออกมาสอดคลอ้งกับนักศึกษาคือไดเ้รียนรูต้ั้งแต่ยงัไม่รูจ้กั จนมีความเขา้ใจมากขึ้ นสามารถ5 
ปฏิบติัจริงโดยผ่านกระบวนการท่ีไดเ้รียนรูท้ั้ง Process, Content, Curriculum, ท าใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบั IPE มาก6 
ขึ้ น ผลการประเมินความพึงพอใจหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก  7 

ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการต่อไปคือการน านักศึกษาลงไปท ากระบวนการ IPE ในโรงพยาบาลชุมชนหรือ8 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ซ่ึงตอ้งมีการเตรียมแหล่งฝึกใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม  ทั้งน้ีตอ้งมี9 
การพฒันาอาจารยท่ี์มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั IPE ใหม้ากขึ้ นทั้งจ านวนและทกัษะ เพ่ือสรา้งเป็นหลกัสูตร10 
ในอนาคต ตลอดจนวางแผนด าเนินการจดัการเรียนรูท่ี้เหมาะสม หากมจี านวนนักศึกษามากขึ้ น  11 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 12 

1.2 รบัทราบมตเิวียน 13 
1.2.1 ผลการพิจารณาผูส้มควรไดร้บัการยกยอ่งเป็นครูแพทยแ์ห่งชาติ 2560 14 

เอกสารประกอบ : วิดีโอ 15 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 16 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  แจง้ว่า ผูท่ี้ไดร้บัการยกย่องเป็นครู17 

แพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไดแ้ก่ ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์อ้ือพงศ ์ จตุรธ ารง โดยไดร้บัมอบ18 
รางวลัในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 18 ท่ี คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัเมื่อ19 
วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560  20 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 21 

1.2.2 ผลการสรรหาเลขาธิการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 22 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี23 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา วาณิชยเศรษฐกุล 24 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา วาณิชยเศรษฐกุล  แจง้ว่า กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์25 

แห่งประเทศไทยไดท้ าหนังสือเวียนเพ่ือสอบถามไปยงัสถาบนัต่างๆ เพ่ือใหเ้สนอช่ือผูท่ี้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ26 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย มีการเสนอช่ือมาจาก 19 สถาบนั ไม่เสนอช่ือ 2 สถาบนั มีผูท่ี้ถูก27 
เสนอช่ืออยู่ในล าดับท่ี 1 จ านวน 2 ช่ือ เป็นช่ือท่ี 1 จาก 18 สถาบนั  และช่ือท่ี 2 จาก 1 สถาบนั จึงขอเสนอท่ี28 
ประชุมรบัรองเฉพาะช่ือท่ี 1 ไดแ้ก่ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 29 

มตทิี่ประชุม  :   รบัรอง 30 

1.3 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์31 
แห่งประเทศไทย 32 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 33 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 34 
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ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  แจง้ว่า เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2560 มีการงด1 
ประชุมกรรมการอ านวยการไป 1 ครั้ง จึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงวนัประชุม ซ่ึงในการประชุมส าหรบัปีน้ีจะเหลือ2 
การประชุมกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารอย่างละ 2 ครั้ง และครั้งต่อไปเป็นกรรมการอ านวยการ3 
ครั้งท่ี 3 วนัท่ี 15 กนัยายน 2560 ท่ีวิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต และครั้งท่ี 4 วนัท่ี 22 ธนัวาคม 4 
2560 ท่ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 4 วนัท่ี 4 สิงหาคม 5 
2560 ท่ีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และครั้งท่ี 6 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ท่ี คณะ6 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 7 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   8 

1.4 การประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งวิสามัญที่ 1 9 
และ 2/2560 10 

เอกสารประกอบ :  2 ฉบบั 11 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์12 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ท่ีประชุมว่า ไดม้ีการประชุมวิสามญัคณะ13 

กรรมการบริหารฯ 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2560  และครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 5 พฤษภาคม 14 
2560  เน่ืองจากมีเร่ืองเร่งด่วนท่ีตอ้งพิจารณาคือเร่ืองการสอบคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร15 
บัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตร16 
บณัฑิต ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นการสรุปขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ17 
การรบันักศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  19 

1.5 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วย20 
บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 7 กุมภาพนัธ ์ 2560  ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 21 
เมษายน 2560  และครั้งที่ 3/2560 วนัที่ 6 มิถุนายน 2560 22 

เอกสารประกอบ : PowerPoint  23 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 24 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  ไดร้ายงานน าเสนอท่ีประชุมวาระท่ี 1.5 และ 25 

1.10 ไปพรอ้มกนัเน่ืองจากเป็นคณะอนุกรรมการเดียวกนั ซ่ึงในเน้ือหาของการประชุมในแต่ละครั้งจะเป็นเร่ือง26 
เก่ียวเน่ืองกนั คือเป็นเร่ืองของเกณฑก์ารประเมินขึ้ นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 27 
ซ่ึงไดแ้บ่งเป็น 2 หน่วยบริการ ไดแ้ก่ 1. หน่วยบริการประจ า ประกอบดว้ย หน่วยบริการปฐมภูมิ กับหน่วย28 
บริการร่วมใหบ้ริการ  2. หน่วยบริการท่ีรบัการส่งต่อ ประกอบดว้ย หน่วยส่งต่อทัว่ไป และหน่วยส่งต่อเฉพาะ29 
ดา้น 30 

ไดม้ีการปรบัเกณฑใ์หเ้ขา้กบันโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและบริบทของพ้ืนท่ีโดยการทบทวน31 
จากเกณฑเ์ดิมท่ีมีอยู่แลว้ปรบัปรุงเป็นเกณฑใ์หม่เพ่ือใหม้ีเขา้ถึงการใหบ้ริการมากขึ้ นและเครือข่ายมีศักยภาพ32 
การใหบ้ริการท่ีดีขึ้ น โดยไดม้ีการส่งเสริมใหก้ารรกัษาท่ีเป็น High Risk, High Burden, High Technology มี33 
มาตรฐานมากขึ้ น และไดร้่วมมือกบั สปสช. และราชวิทยาลยัต่างๆ ในการปรบัเกณฑม์าตรฐาน ทั้งน้ี จากการ34 
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ทบทวนเกณฑม์าตรฐาน พบว่าบางเกณฑไ์ดใ้ชม้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และ 2549  จึงตอ้งมีการปรบัปรุงเพ่ือให้1 
สอดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจุบนั รายละเอียดต่างๆ จากการทบทวนตามท่ีน าเสนอใน PowerPoint 2 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   3 

1.6 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการ4 
กองทุน ครั้งที่ 1/2560  วนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์ 2560  ครั้งที่ 2/2560 วนัที่ 22 มีนาคม 2560  ครั้งที่ 3/2560  5 
วนัที่ 19 เมษายน 2560  และครั้งที่ 4/2560 วนัที่ 27 พฤษภาคม 2560 6 

เอกสารประกอบ : PowerPoint 7 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 8 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  ไดร้ายงานท่ีประชุมเก่ียวกบัการด าเนินงาน9 

ของคณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑด์ าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนซ่ึงไดม้ีการประชุมไปทั้งหมด 4 10 
ครั้ง โดยสรุปดงัน้ี 11 

ครั้งท่ี 1  เป็นมติของคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ ์12 
2560  ซ่ึงพบวา่งบประมาณค่ารกัษาพยาบาลสิทธิสวสัดิการรกัษาพยาบาลของพนักงานหรือลกูจา้งขององคก์ร13 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปีงบประมาณ 2559-2560 ไมเ่พียงพอ และขอใหป้ระสานกบักระทรวงมหาดไทยเพ่ือจะได้14 
แกไ้ขจดัหางบประมาณเพ่ิมเติม เน่ืองจาก สปสช. เป็นผูด้ าเนินการแทนแต่ไม่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณใน15 
ส่วนน้ี 16 

ครั้งท่ี 2  ไดน้ าวิสยัทศัน์ พนัธกิจของคณะอนุกรรมการ ท่ีจะจดัการบริหารระบบการเงินการคลงั17 
ท าใหเ้ป็นธรรม ยัง่ยืน และพอเพียงมีประสิทธิภาพ ก าหนดหลกัเกณฑใ์หม้ีความเป็นธรรมและผลกัดนัใหม้ีการ18 
บริหารจดัการเร่ืองการเงิน โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนฯ พ.ศ. 2560-19 
2567 ยุทธศาสตรไ์ว ้3 ดา้น คือ 1. ดา้นการพฒันาเพ่ือการสรา้งความยัง่ยืนและพอเพียงดา้นการเงินการคลงั20 
หลกัประกนัสุขภาพ  2. ดา้นการส่งเสริมความกลมกลืนระหวา่งระบบประกนัสุขภาพสู่ความเป็นธรรม  3. ดา้น21 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 22 

นอกจากน้ียงัไดร้ายงานความกา้วหน้า การพฒันาระบบบริการอุบติัเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ23 
ตามนโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกท่ี (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) ซ่ึง24 
พบว่าความยุ่งยากในเร่ืองของหมวดการค่าบริการทั้งหมด 16 หมวด และไดม้ีการตัดทอนหรือลดลงโดย25 
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงจะมีจ านวน 9,637 รายการ ถูกตดัออกจ านวน 6,662 รายการ คงเหลือจ านวน 26 
2,975 รายการ 27 

ครั้งท่ี 3  เป็นการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 6 (ขั้นตอนสุดทา้ย) คือ ประธานอนุกรรมการบญัชียา28 
หลกัแห่งชาติ ร่วมกบัผูแ้ทน 3 กองทุน พิจารณา affordibility ก่อนเสนอประธานคณะกรรมการพฒันาระบบยา29 
แห่งชาติลงนาม เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2560  สรุปผลการจดัล าดบัและการค านวณผลกระทบงบประมาณของ30 
กรอบรายการยาในบญัชี ง และ จ(2) รอบพิจารณา ปี พ.ศ. 2559-2560  เป็นกรณีท่ีไม่ใช่ยาก าพรา้ 3 รายการ 31 
และยาก าพรา้ 5 รายการ  สรุปเป็นภาระงบประมาณท่ีระบบประกนัสุขภาพทั้ง 3 กองทุน ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิม 1,059 32 
ลา้นบาท 33 

ครั้งท่ี 4  แจง้ใหท้ราบถึงมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองอนุมติังบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ34 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีไดร้บัอนุมติัเป็นจ านวนเงิน 126,533 ลา้นบาท 35 
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และไดง้บประมาณเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีไมม่ี ไดแ้ก่ ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมส าหรบัการบริการระดบัปฐมภูมิ1 
ท่ีมีแพทย์ประจ าครอบครัว จ านวน 240 ลา้นบาท และได้ขอใหก้ระทรวงสาธารณสุข ส านักงานกองทุน2 
สนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามส าคญัและพิจารณาแนวทางการบูรณาการ3 
ท างานดา้นการป้องกนัโรคร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินผลสมัฤทธ์ิได ้4 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 5 

1.7 สรุปคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดประเภทและอตัราค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณใ์นการ6 
บ าบดัรกัษาโรค ครั้งที่ 2/2560  วนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์2560 7 

เอกสารประกอบ : PowerPoint 8 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 9 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ทาง10 

คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดประเภทและอตัราค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ได้11 
ด าเนินการประชุมแต่ไมค่วามคืบหนา้ในเร่ืองท่ีประชุมจึงขออนุญาตไมน่ าเสนอท่ีประชุมน้ี 12 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 13 

1.8 สรุปการประชุมคณะท างานพฒันาแนวทางบริหารงบบริการจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการ 14 
วนัที่ 7 มีนาคม 2560 15 

เอกสารประกอบ : PowerPoint 16 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 17 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  แจง้ท่ีประชุมว่า คณะท างานชุดน้ีเป็น18 

คณะท างานท่ีอยูภ่ายใตค้ณะอนุกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน จึงตอ้งมี19 
ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานขึ้ น โดยมีอ านาจหนา้ท่ี วิเคราะหส์ถานการณ ์บริบท และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ20 
ด าเนินงานการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ก าหนดขอ้เสนอแนะ ตัวช้ีวัด ก ากับ ติดตาม และ21 
ประเมินผล เพ่ือใหก้ารจ่ายเป็นไปตามคุณภาพผลงานบริการท่ีเพ่ิมขึ้ น และใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของตัวช้ีวดั22 
ตามหลกัของ SMART มีความสอดคลอ้งกบัระบบของ UC ซ่ึงเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กบั สปสช. 23 
และสะทอ้นคุณภาพบริการสาธารณสุขในทุกระดบั ถือไดว้่าเป็นการต่อยอดใหเ้หมาะสมกบับริบท ซ่ึงเป็นการ24 
ก าหนดหลกัการท่ีจะจ่ายในปี 2561 อยา่งไรก็ตามขอ้มลูท่ีน าเสนอน้ีเป็นเพียงหลกัการ ยงัไมม่ีรายละเอียด 25 

 มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  26 

1.9 สรุปการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 27 
(UHosNet) ครั้งที่ 60  วนัที่ 30-31 มีนาคม 2560 28 

เอกสารประกอบ : PowerPoint 29 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 30 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ  น าเสนอสรุปการประชุมคณะกรรมการ31 

อ านวยการเครือขา่ยฯ คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุม ซ่ึงการประชุมมี32 
ทั้งหมด 4 session ไดแ้ก่  33 

1. หลกัประกนัสุขภาพปี 2560  34 
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2. บทบาทหรือทิศทาง UHosNet 1 
3.  คุณภาพท่ีควรจะเป็นในยุคปัจจุบนั  2 
4.  Antimicrobial resistance    3 
ในช่วงเย็นเป็นการประชุมของคณะกรรมการอ านวยการ เก่ียวกบัการเบิกจ่ายประกนัสงัคมของ4 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัซ่ึงไดไ้ม่เต็มท่ี ไดเ้ชิญกรรมการจาก UHosNet ไปเป็นตวัแทนในการพิจารณาระบบ5 
ใหบ้ริการทางการแพทยเ์พ่ือศึกษา วิเคราะห ์ประเมินระบบใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยเฉพาะโรคเร้ือรงัท่ีมี6 
ค่าใชจ้่ายสงูเพ่ือใหม้ีความเหมาะสมมากขึ้ น  7 

นอกจากน้ีไดร้ายงานเพ่ิมเติมกบัผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 8 
1.  ความกา้วหน้าของ คณะท างาน RDU เร่ืองการพฒันา Mobile application Personal Health 9 

Information เก่ียวกบัยาของประชาชน ไดแ้บ่งออกเป็น 3 Phase ไดแ้ก่ 1. Medication profile 2. Drug 10 
interaction 3. Medication reconciliation ซ่ึงไดม้ีการลงนาม MOU ระหว่างหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง คาดว่า11 
จะด าเนินการแลว้เสร็จประมาณเดือนกนัยายน 2560 12 

2.  การด าเนินการจดัท า Website UHosNet เพ่ือไวใ้ชใ้นการส่ือสารและใหข้อ้มูลข่าวสารต่างๆ  13 
ไดท้ าการเสนองบประมาณผ่านเลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และไดจ้ัดตั้งกองทุน 14 
UHosNet ขึ้ น โดยขอรบัทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 15 
กติกาคือจะเรียกเก็บเมื่อมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้ท่าน้ัน และการสัง่จ่ายทุกครั้งจะตอ้งน าเขา้ประชุมพิจารณาเพ่ือ16 
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายฯ เกณฑ์อัตราเงินสนับสนุนกองทุนคิดตามขนาด17 
จ านวนเตียงของโรงพยาบาล พรอ้มทั้งรายนามผูม้ีอ านาจอนุมติัสัง่จ่ายตามรายละเอียดในเอกสาร 18 

3.  ความกา้วหน้าของคณะอนุกรรมการเภสชักรเครือข่าย UHosNet ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัประชุม19 
เชิงปฏิบติัการเร่ืองการอ่านเอกสารคุณภาพยา เพ่ือพฒันาเภสชักรใหม้ีมาตรฐานใกลเ้คียงกนั และการพฒันา20 
ตวัช้ีวดัดา้นเภสชักรรม (KPI) : THIP 3  รวมทั้ง RDU hospital   21 

4.  ความกา้วหน้าของคณะอนุกรรมการพยาบาลเครือข่าย UHosNet ไดด้ าเนินการท า Nursing 22 
KPI in THIP มีการประชุมหารือแลกเปล่ียนเรียนรู ้ทบทวน KPI จดัท าแผนด าเนินการวิจยั รวบรวมนวตักรรม23 
เพ่ือหา Best practice  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 24 

5. การจัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (UHosNet) ครั้งท่ี 61 ได้25 
ก าหนดจัดขึ้ นวันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โดยวิทยาลัย26 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต เป็นเจา้ภาพ  ขอเรียนเชิญผูส้นใจเขา้ร่วมประชุม 27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  28 

1.10 สรุปการประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการก าหนด29 
มาตรฐานบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ และคณะอนุกรรมการก ากับ30 
คุณภาพและมาตรฐานบริการ ครั้งที่ 2/2560  วนัที่ 24 พฤษภาคม 2560 31 

เอกสารประกอบ : PowerPoint 32 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  ลีลาอุดมลิปิ 33 
น าเสนอในวาระที่ 1.5 34 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 35 
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1.11 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการขาย1 
ยา ครั้งที ่3/2560 วนัที่ 21 มีนาคม 2560 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล  แจง้ท่ีประชุมว่า ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการ 5 

UHosNet ท าการแปลงเกณฑจ์ริยธรรมใหเ้ขา้ใจง่ายคือ เรียกว่าเป็น The Do’s and The Don’ts สรุปไว ้10 ขอ้ 6 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม โดยจะมีการผลกัดนัเร่ืองน้ีใหเ้ป็นตวัช้ีวดัระดบัประเทศ ส าหรบั7 
ผูส้นใจ ประมาณวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 จะมีการประชุมสรุปเป็นเกณฑจ์ริยธรรมใหม่ และมี Do’s and Don’ts 8 
พรอ้มรายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือใชป้ระกอบการสอนนักศึกษาแพทยห์รือในสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 9 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  10 

1.12 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ ออกตาม11 
พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2559 (ชุดที ่2) ครั้งที่ 1/2560  วนัที่ 23 มีนาคม 2560 12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 14 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  ไดเ้สนอขอ้สรุปเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง คือมาตรา 14 15 

วรรค 1 สถานพยาบาลอาจจัดใหม้ีการศึกษาฝึกอบรมการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้  หรือ16 
ประสานงานความร่วมมือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึง17 
อนุกรรมการไดด้ าเนินการจดัท ากฎหมายฉบบัรอง และก าหนดเกณฑก์ารด าเนินการ  ในการประชุมไดม้ีขอ้18 
โตแ้ยง้เก่ียวกับความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม ซ่ึงได้น าเสนอท่ีประชุมว่ากลุ่ม กสพท ไดเ้คยมีการประชุม19 
พิจารณาเก่ียวกบัเร่ืองน้ี และไดน้ าเสนอขอ้สรุปไปยงัแพทยสภาแลว้ แต่ยงัไม่มีความกา้วหน้าใดๆ  แต่โดยท่ี20 
คณะอนุกรรมการชุดน้ีตอ้งการเขียนกฎหมายรองรบั พรบ. เพ่ือใหท่ี้ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาในครั้ง21 
ต่อไป จึงเห็นวา่ผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมน่าจะเป็นผูท่ี้มีความรูด้า้นกฎหมาย เพราะคณะอนุกรรมการส่วนใหญ่เป็น22 
นักกฎหมาย 23 

มตทิี่ประชุม  :   รับทราบ และเสนอให ้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์24 
เป็นตวัแทนเขา้ร่วมประชุม 25 

1.13 สรุปการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษา ส าหรบับุคลากร26 
ดา้นสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561) วนัที่ 10 เมษายน 2560 27 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 28 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 29 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  แจง้ท่ีประชุมว่า ในการประชุมปี 2560 เป็นการจดั30 

ประชุมเร่ือง ICT คือ เทคโนโลยีสารสนเทศเสริมพลงัการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ ก าหนดจดัในระหว่างวนัท่ี 6-8 31 
พฤศจิกายน 2560 และวางแผนการประชุมเก่ียวกบัการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และขอเสนอท่ีประชุม 32 
กสพท พิจารณาเร่ืองงบประมาณในการด าเนินการศึกษาพ้ืนฐานการศึกษาแพทยศาสตรข์องประเทศไทย เพ่ือ33 
ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการวางแผนด าเนินงาน เช่นเดียวกบังบประมาณของวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา เพ่ือจะ34 
ไดน้ าขอ้มลูไปแจง้กบัท่ีประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนฯ ต่อไป 35 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 36 
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1.14 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 1/2560  วันที่ 20 1 
เมษายน 2560 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 
น าเสนอร่วมกบัวาระ 1.16 5 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 6 

1.15 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง แนวทางการออกขอ้สอบเพื่อประเมินผลการเรียนการ7 
สอนการใชย้าอยา่งสมเหตผุล  วนัที่ 19 พฤษภาคม 2560 8 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 9 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 10 
น าเสนอร่วมกบัวาระ 1.16  11 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 12 

1.16 สรุปการประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนดา้น13 
สุขภาพเพื่อการใชย้าอยา่งเหมาะสม วนัที่ 27 เมษายน 2560 14 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 15 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 16 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  เสนอท่ีประชุมในวาระ 1.14, 1.15 และ 1.16  เร่ือง 17 

Rational Drug Use ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง คือไดจ้ดัท าหนังสือเร่ือง RDU Curriculum กลาง ซ่ึงไดน้ าลงไวใ้น line 18 
กลุ่มแลว้ หนังสือจะมีรายละเอียดอยู่ประมาณ 12 Module ท าเป็นลกัษณะ Competency Base Education ถา้19 
อาจารย์ท่านใดสนใจก็สามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด้เน่ืองจากเป็นการเขียนแบบกลางๆ  และครอบคลุม 20 
Competency ท่ีอยากใหบุ้คลากรดา้นสุขภาพท่ีจบออกไปท างานมีความรูใ้หค้รอบคลุม และจะมีการติดตามผล21 
เร่ืองน้ีอย่างต่อเน่ือง และไดม้ีการลงนาม MOU มีรองนายกรฐัมนตรีเป็นประธานและผูแ้ทนจากวิชาชีพต่างๆ 22 
ร่วมลงนามเพ่ือท าการผลกัดนัเร่ืองน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพทยท่ี์ตอ้งเพ่ิมเติม คือ 1. ใหม้ีการประเมินการสัง่23 
ใชย้าของบณัฑิตวิทยาศาสตรสุ์ขภาพทุกดา้นอย่างเป็นรูปธรรมก่อนท่ีจบไปประกอบวิชาชีพฯ ซ่ึงไดป้รึกษากบั 24 
ศรว. เพ่ือประชุมวางแผนในการจดัท าขอ้สอบ 2. พฒันาใหเ้ป็น CME โดยท่ี รองศาสตราจารย ์นายแพทย์25 
อานุภาพ  เลขะกุล รบัไปเป็นผูป้ระสานงานกบัแพทยสภาและราชวิทยาลยัต่อไป 26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ   27 

1.17 สรุปประชุมคณะผู ้สรรหาเพ่ือท าหน้าที่คัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น28 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิอื่นตามมาตรา 7 (2) ในคณะกรรมการสถานพยาบาล วนัที่ 16 พฤษภาคม 2560 29 

เอกสารประกอบ :  30 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล 31 

  รองศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์รพล วีระศิริ (แทน) 32 
ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งถดัไป 33 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  34 
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1.18 สรุปการประชุม The first ASEAN Medical Education Conference to celebrate Chulalongkorn 1 
University Centennial (โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18) 2 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์4 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  แจง้ท่ีประชุมว่า การจดัประชุมไดจ้ดัขึ้ นเมื่อ5 

วนัท่ี 16-19 พฤษภาคม 2560 มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด 377 คน มีผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นชาวต่างชาติ6 
จ านวน 17 คน มีจ านวนผูล้งทะเบียนเขา้ร่วม Pre-Conference Workshop จ านวน 51 คน  มีการประกวด7 
ผลงานวิจยัจ านวน 18 เร่ือง แบ่งเป็น Oral จ านวน 10 เร่ือง และ Poster Presentation จ านวน 8 เร่ือง มีการ8 
มอบรางวลั The Best Oral Presentation จ านวน 2 เร่ือง และ The Best Poster Presentation จ านวน 2 เร่ือง 9 
ส่วนเร่ืองการประเมินผลจากการเขา้ร่วมประชุมใชเ้ป็นการประเมินแบบ Online มีผูป้ระเมินจ านวน 77 ราย ซ่ึง10 
ผลการประเมินอยู่ในระดบั ดี ถึง ดีมาก  โดยในการจดัประชุมครั้งน้ีไดม้ีตวัแทนดา้น Medical Education จาก11 
สถาบนัต่างๆ ในหลายประเทศอาเซียนมาร่วมประชุมจ านวน 10 ประเทศ ซ่ึงไดม้ีการร่วมประชุมกบัคณบดี12 
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 13 

ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 14 
ไดน้ าเสนอประเด็นต่างๆ ท่ีไดจ้ากการประชุม ดงัน้ี  ในการประชุมมีตวัแทนจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนรวม 15 
7 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย สิงคโปร ์อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์เมียนมาร ์มาเลเซีย และเวียดนาม  มาแลก 16 
เปล่ียนขอ้คิดเห็นในงานด้านแพทยศาสตรศึกษา และท่ีประชุมมีความเห็นร่วมกันในการจัดตั้ง  ASEAN 17 
Medical Education Alliance เพ่ือร่วมกนัพฒันางานแพทยศาสตรศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีประเด็น18 
ส าคญั ดงัน้ี 19 

1. ควรเปิดใหทุ้กคณะแพทยใ์นกลุ่มประเทศอาเซียน เขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององคก์รได้ แต่ขอให้20 
แต่ละประเทศคดัเลือกสถาบันท่ีเป็นตัวแทน ประเทศละ 1 สถาบัน เขา้เป็นคณะกรรมการของ ASEAN 21 
Medical Education Alliance  22 

2. การจัดตั้งองค์กรน้ีจะต้องค านึงถึงบทบาทหน้าท่ีขององค์กรเดิมท่ีมีอยู่แล้ว  คือ ASEAN 23 
medical school network ซ่ึงมีวิสยัทศัน์หลกั 4 ดา้น คือ 1. Education 2. Research 3. Student exchange 24 
และ 4. Quality assurance โดยองคก์รท่ีจดัตั้งขึ้ นใหม่น้ีตอ้งไม่มีบทบาทซ ้าซอ้นกนั และควรจะช่วยเสริมการ25 
ท างานขององคก์รเดิม 26 

และเน่ืองจากในท่ีประชุมดังกล่าวได้ขอใหท้างประเทศไทยช่วยเป็นตัวแทนร่างกฎ  ระเบียบ 27 
วตัถุประสงค์ และหน้าท่ีขององคก์ร เพ่ือใหต้ัวแทนประเทศต่างๆ ไดพิ้จารณาใหข้อ้คิดเห็นและร่วมกนัจดัตั้ ง28 
องค์กรเพ่ือพัฒนางานแพทยศาสตรศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมกันต่อไป จึงขอเสนอใหม้ีการจัดตั้ง29 
คณะท างานเพ่ือร่างกฎ ระเบียบดงักล่าว 30 

มตทิี่ประชุม 31 
เห็นดว้ยกบัการจดัตั้ง ASEAN Medical Education Alliance และการตั้งคณะท างานเพ่ือร่างกฎ 32 

ระเบียบ วตัถุประสงค์ และหน้าท่ีต่างๆ ขององค์กร โดยมอบใหร้องคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์33 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เป็นผูร้บัผิดชอบในการขอความร่วมมือจากตวัแทนสถาบนัต่างๆ ตั้งเป็นคณะท างาน 34 
เพ่ือจัดท าร่างกฎ ระเบียบ วตัถุประสงค์ และขอ้บังคับต่างๆ ขององคก์ร แลว้น ามาเสนอใหท่ี้ประชุม กสพท 35 
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พิจารณาก่อนท่ีจะน าเสนอใหต้ัวแทนประเทศต่างๆ ใน ASEAN ท่ีมาประชุมร่วมใหข้อ้คิดเห็น และจดัตั้ง 1 
ASEAN Medical Education Alliance ต่อไป 2 

1.19 ผลการด าเนินงานครั้งแรกในการพิจารณา วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตรมี์คุณวุฒิเทียบเท่า3 
ปริญญาเอก”  4 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 6 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี  ไดร้ายงานท่ีประชุมทราบว่าขณะน้ีหลกัสูตร7 

วุฒิบตัรสาขาอายุรศาสตร์ไดร้บัการรบัรองจาก สกอ. และแจง้แพทยสภารบัทราบแลว้ ไดท้ าการประกาศให้8 
ผูส้นใจไดท้ราบ มีผูท่ี้ประสงคข์อเทียบคุณวุฒิ จ านวน 7 ราย ซ่ึงเมื่อไดพิ้จารณาตามเกณฑท่ี์ไดต้ั้งไวป้รากฏว่ามี9 
เพียง 3 ราย ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑแ์ละส่งรายช่ือพรอ้มรายละเอียดไปยงั สกอ. เพ่ือให ้สกอ. รบัรองเป็น10 
ท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ซ่ึงจะไดถื้อเป็นแนวทางปฏิบติัส าหรบัรายอ่ืนๆ ต่อไป ผูท่ี้มีคุณสมบติัตรงตามเกณฑก็์สามารถ11 
ยื่นเร่ืองขอเทียบคุณวุฒิได ้โดยจะด าเนินการใหเ้ดือนละ 1 ครั้ง 12 

คุณสมบติัผูท่ี้จะไดร้บัการเทียบคุณวุฒิ คือ ตอ้งผ่านการอบรมในหลกัสูตรท่ี สกอ. เคยรบัรองว่า13 
เทียบเท่าปริญญาเอกได ้เช่น หลกัสูตรวุฒิบตัรสาขาอายุรศาสตร ์ส่วนสาขา โสต ศอ นาสิก สาขากุมารเวช14 
ศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  ซ่ึงเคยได้รับการเทียบวุฒิมาก่อน ไม่พบเอกสารยืนยันในการ15 
ด าเนินการ  ส่วนสาขาอ่ืนๆ ราชวิทยาลัยต่างๆ ตอ้งเสนอหลักสูตรเพ่ือขอเทียบคุณวุฒิไปให ้สกอ. ท าการ16 
พิจารณาก่อน ถึงจะน ามาพิจารณาเทียบใหผู้ท่ี้สอบผ่านต่อไป ส่วนเกณฑคุ์ณสมบติัต่างๆ ไดป้ระชาสมัพนัธอ์ยู่17 
ใน website ของราชวิทยาลยัอายุรแพทยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  19 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 20 
ครั้งที่ 1/2560  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 20 มกราคม 2560  ณ หอ้งประชุมชั้น 25  อาคารหอพกัพฒันา21 
คณาจารย ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  และรบัทราบสรุปผลการประชุม22 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 3 มีนาคม 2560  ณ หอ้งประชุม 23 
ดร.รสสุคนธ ์ แสงมณี คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์24 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 25 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์รีชา  วาณิชยเศรษฐกุล   26 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์27 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  ได้เสนอท่ีประชุมร่วมกันพิจารณารับรอง28 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ29 
ไทย ครั้งท่ี 1/2560  และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 2/2560  ไม่มีการ30 
แกไ้ข 31 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 32 
  33 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1 การก าหนดจ านวนรบันิสิตนกัศึกษาใหม่ตามผลการรบัรองศกัยภาพ 2 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 
เน่ืองจากปีการศึกษา 2561 จะมีการเปล่ียนแปลงระบบการรบันักศึกษาแพทย ์ซ่ึงคาดว่าอาจจะ5 

เกิดช่องวา่งในการรบันักศึกษา ซ่ึงการรบันักศึกษาของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) จะ6 
เปิดรบัสมคัรในรอบท่ี 3  ส่วนของโครงการผลิตแพทยเ์พ่ือชาวชนบท จะรบัสมคัรในรอบท่ี 2  วนัท่ีประกาศผล7 
ในรอบท่ี 2 คือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561  ขณะท่ีวนัท่ีรบัสมคัรรอบท่ี 3  จะเป็นวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ดงัน้ัน8 
โอกาสท่ีผูส้มคัรจะสละสิทธ์ิจากรอบท่ี 2  เพ่ือไปสมคัรเขา้ในรอบท่ี 3  จะไม่สามารถด าเนินการไดท้ัน แต่9 
สามารถไปสมคัรเขา้ในรอบท่ี 4 หรือ 5 ได ้ ทั้งน้ีในการสมคัรรอบท่ี 3  ผูส้มคัรสามารถเลือกได ้4 แห่ง แต่10 
สามารถยืนยนัสิทธ์ิไดเ้พียง 1 แห่ง  ผลกระทบอาจท าใหจ้ านวนการรบันักศึกษาของบางสถาบนั ไดไ้ม่เต็มตาม11 
ศกัยภาพท่ีไดร้บัการรบัรองโดยแพทยสภา 12 

ไดเ้สนอท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา จะขออนุญาตแพทยสภาว่าขอรับเกินจ านวนศักยภาพจะได้13 
หรือไม ่ และจะขอรบัไมเ่กินเท่าไรของศกัยภาพ เพ่ือท่ีจ านวนนักศึกษาท่ีรบัเขา้จะไดต้รงตามเป้าการรบั ดงัน้ัน14 
จึงขอสรุปประเด็นเพ่ือพิจารณาดงัน้ี  15 

1. ขออนุมติัเพ่ิมหรือไม่ 16 
2. ก าหนดอตัราการรบัไดสู้งสุดเป็นเท่าใด 17 
มตทิี่ประชุม  :  ท าหนังสือขออนุมติัไปท่ีแพทยสภา โดยขอใหเ้พ่ิมไดไ้มเ่กิน 10% ของศกัยภาพท่ี18 

เคยไดร้บัของแต่ละสถาบนัแต่ไมเ่กิน 10 คน  19 

3.2 ผลกระทบจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 40 20 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 
ไดเ้สนอท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 40  ท่ีบัญญัติว่า 23 

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ............” ตามเอกสารประกอบการประชุม  โดยไดเ้สนอประเด็น24 
เพ่ือการพิจารณาตีความ ค าว่า ประกอบอาชีพ และ ประกอบวิชาชีพ  ซ่ึงหากตีความว่า แพทยคื์อผูป้ระกอบ25 
วิชาชีพ กฎหมายมาตราน้ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มวิชาชีพแพทย ์ แต่หากตีความว่า ประกอบอาชีพ กบัประกอบ26 
วิชาชีพ มีความหมายเดียวกนั นัน่คือ ต่อไปน้ีองคก์รวิชาชีพ เช่น แพทยสภา จะไปกา้วก่ายการจดัการศึกษา27 
ของสถาบนัการศึกษาไมไ่ด ้เช่น การอนุมติัใหเ้ปิดด าเนินการหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 28 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และเห็นสมควรใหด้ าเนินการต่อไป  ส าหรบัการเสนอขอเปิด29 
ด าเนินการหลกัสูตรฯ ไม่มีการสรุปความเห็น  อย่างไรก็ตาม สมควรตั้งกลุ่มเพ่ือศึกษาและขอความเห็นจาก30 
ผูเ้ช่ียวชาญต่อไป 31 
  32 
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3.3 คณะแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ขอ1 
อนุมตัเิขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 4 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  เสนอท่ีประชุมร่วมกนัพิจารณาเก่ียวกบัการขอ5 

อนุมัติเข ้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ของคณะแพทยศาสตร์ และการ6 
สาธารณสุข วิทยาลยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์จา้ฟ้าจุฬาภรณ ์ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์ซ่ึงปัจจุบนัราชวิทยาลยัฯ7 
ไดร้บัอนุมติัจาก ครม. ใหจ้ดัตั้งและเปิดด าเนินการแลว้ แต่ยงัไม่มีหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตของตนเอง ซ่ึง8 
โดยปกติ กสพท จะรบัสถาบนัใดเขา้เป็นสมาชิก ก็ต่อเมื่อหลกัสูตรไดร้บัอนุมติัจากแพทยสภาแลว้ แต่เน่ืองจาก9 
สถาบันยงัขาดหลักเกณฑ์ดังกล่าว ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี จึงเสนอท่ีประชุมว่า10 
สมควรจะรับเขา้เป็นสมาชิกของ กสพท โดยยกเวน้เกณฑท่ี์เคยถือปฏิบติั เน่ืองจากสถาบนัฯ ไดร้บัอนุมติัให้11 
จดัตั้งโดยมติ ครม.  ท่ีประชุมไดม้ีการอภิปรายอยา่งหลากหลายและมีมติดงัต่อไปน้ี 12 

มตทิี่ประชุม  :   มอบหมายใหเ้ลขาธิการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปรึกษากบั13 
รักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เ พ่ือทราบถึงความกังวลของ14 
คณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัฯ ในแง่ของผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้ นกบัวิทยาลยัฯ จากการเขา้เป็นสมาชิกท่ี15 
ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัฯ หากรกัษาการอธิการบดียงัยืนยนัและยินดีรบัผลกระทบท่ีจะตามมา ก็ใหพิ้จารณา16 
รบัเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยได ้17 

3.4 ค่าบ ารุงกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 (เมษายน 2560 – 18 
มีนาคม 2561) 19 

เอกสารประกอบ :  20 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 21 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดแ้จง้ใหแ้ต่ละสถาบนัจ่ายเงินค่าบ ารุง กสพท 22 

ในอตัราเดิม ซ่ึงจะท าหนังสือแจง้ใหแ้ต่ละสถาบนัทราบและไดน้ าเสนอรายงานการเงินปีท่ีผ่านมา  23 
1.  รายรบั  2,100,000 บาท              รายจ่ายปีท่ีผ่านมา 1,498,000 บาท 24 
2.  อนุมติัค่าใชจ้่ายสนับสนุนการวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษาจ านวน 10,000,000 บาท ใชไ้ป25 

ทั้งหมด 9,870,000 บาท 26 
3.  เงินคงเหลือ ณ ปัจจุบนัจ านวน 99,000,000 บาท  27 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 

  29 
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วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 

4.1 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 2 
เอกสารประกอบ :  3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 5 
ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบ จ านวน 2 เร่ือง ดงัน้ี 6 
1. เร่ืองงบประมาณโครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายของรฐับาล ซ่ึงในการช้ีแจงเร่ืองงบประมาณ7 

ไดอ้า้งอิงถึงตวัเลขจากสถาบนัวิจยัประชากรของมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ประเทศไทยก าลงัจะเป็นประเทศผูสู้งวยั8 
สมบูรณ์แบบ ในปี ค.ศ. 2021  ซ่ึงจะเพ่ิมภาระรับผิดชอบของแพทยใ์นการดูแลรักษา ท าใหต้อ้งมีการเพ่ิม9 
จ านวนแพทย์ โดยไดเ้สนอของบประมาณไปจ านวน 10 ปี ตัวเลขท่ีเสนอไปจากมติท่ีประชุมของ กสพท คือ 10 
ตน้ทุนด าเนินการ จ านวน 300,000 บาท/คน/ปี และงบลงทุน  2,000,000 ลา้นบาท/คน 11 

หลงัจากไดช้ี้แจงเสร็จส้ิน ขัน้ตอนการด าเนินการต่อไปตอ้งท าอยา่งไร มีสองแนวทางคือ ตอ้งเสนอ12 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการผูบ้ริหารหรือบอรด์ซ่ึงมีนายกรฐัมนตรีเป็นประธาน วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 เป็นผู ้13 
พิจารณา หรือ ไม่ตอ้งเขา้พิจารณาในคณะกรรมการผูบ้ริหาร ซ่ึง ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์วชัรสินธุ 14 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดไ้ปปรึกษากบัท่านรฐัมนตรี และไดร้บัค าแนะน าใหส้่ง15 
รายละเอียดต่างๆ เสนอไปด่วน คาดว่าท่านรัฐมนตรีน่าจะลงนามใหใ้นวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 ซ่ึงจะตอ้ง16 
ติดตามเร่ืองวา่ตอ้งน าเสนอพิจารณาในคณะกรรมการผูบ้ริหารหรือจะเสนอไปยงั ครม. โดยตรง ถา้ไดร้บัอนุมติั17 
งบประมาณล่าช้า ทางกระทรวงสาธารณสุขคงต้องหางบประมาณในส่วนอ่ืนให้ใช้ไปก่อนในปี 2561 18 
งบประมาณท่ีไดร้บัอนุมติัคาดวา่น่าจะเล่ือนเวลาออกไปเป็นงบกลางปี 19 

2.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดข้อความร่วมมือขอ้มลูจากสถาบนัผลิตแพทย ์ดงัน้ี 20 
2.1  สถาบนัผลิตแพทยม์ีกระบวนการอย่างไรในการติดตามหน้ีในกรณีท่ีนักศึกษาไม่ท างาน21 

ชดใชทุ้น หรือใชทุ้นไม่ครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถา้ไม่มีการชดใชห้น้ีน้ัน สถาบนัผลิตแพทยน้ั์นๆ ตอ้งเป็น22 
ผูร้บัผิดชอบชดใชทุ้นเอง ขอใหทุ้กคณะส่งสรุปรายละเอียดใหก้บั รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 
ภายในวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 ก่อน 12.00 น. ซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมร่วมกบั สกอ. และส านักงบประมาณ 24 
วนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 25 

2.2  ถา้ไมท่ างานชดใชทุ้นโดยใชเ้ป็นเงินแทนแลว้เงินไปท่ีไหน 26 
2.3  การชดใช้ทุนจ านวน 400,000 บาท ควรจะเพ่ิมจ านวนเงินค่าปรับหรือไม่อย่างไร 27 

เน่ืองจากตน้ทุนการผลิต 4.4 ลา้นต่อคน 28 
มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  29 

4.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 30 
เอกสารประกอบ :  31 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์32 

นายแพทยป์ระวิช  ตญัญสิทธิสุนทร 33 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม  วราวิทย์  ได้เสนอรายงานผลการด าเนินการของ34 

เครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย สืบเน่ืองมาจาก กสพท ไดอ้นุมติัทุนสนับสนุนในการ35 
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ท าวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษา จ านวน 10 ลา้นบาท ซ่ึงไดร้ายงานผลการด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยได้1 
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการฯ และคณะกรรมการด าเนินการฯ จากการด าเนินงานมาเป็นเวลา 2 ปี ได้2 
แบ่งการด าเนินงานเป็น 7 แผน ไดแ้ก่  3 

1.  การพัฒนาผลงานวิจยั และการด าเนินการท่ีส าคัญคือการพัฒนางานวิจัย ซ่ึงในระยะ 2 ปีท่ี4 
ผ่านมา ไดด้ าเนินการวิจัยทั้งหมด 5 เร่ือง โดยมี 2 โครงการ อยู่ระหว่างการเขียนรายงานการวิจัย ไดแ้ก่ 5 
โครงการศึกษาผลกระทบของการสอบเพ่ือรบัใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย และโครงการศึกษา6 
ความตรงแบบท านายไปขา้งหนา้ (predictive validity) ของการสอบเพ่ือรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม7 
ในประเทศไทย ส่วนโครงการอ่ืนๆ อยูใ่นการต่อเวลา  8 

2. การพัฒนาองค์ความรูว้ิจัยแพทยศาสตรศึกษา ไดข้ยายเครือข่ายออกไปจัด workshop ท่ี9 
มหาวิทยาลยัต่างจงัหวดั ไดก้ารตอบรบัดีมาก แต่มีนักวิจยัยงัไมม่ากท่ีจะท างานวิจยั 10 

3.  การสรา้งเครือข่ายนักวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ไดจ้ดัประชุมแลว้ก็ท าการติดตาม และท าการ11 
วิจยัร่วมกบัสหวิชาชีพเก่ียวกบัการแลกเปล่ียนเรียนรูจ้ากงานประจ าสู่งานวิจยั (R2R) 12 

4.  การส่งเสริมการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดการท า MOU ร่วมกนัของโรงเรียน13 
แพทยท์ัว่ประเทศภายในเดือนสิงหาคม 2560  14 

5.  การใชป้ระโยชน์งานวิจยั ยงัไมม่ีการน าผลการวิจยัไปใชเ้น่ืองจากงานวิจยัยงัไม่เสร็จ 15 
6.  การพฒันาฐานขอ้มลูวิจยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทรเ์ป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการและไดผ้ลดี16 

มาก มีผูเ้ขา้ไปใชข้อ้มลูจ านวนมาก ซ่ึงขอ้มลูมีทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 17 
7.  การบริหารจดัการโครงการ มีโครงการใหม่ท่ีก าลงัพิจารณาคือโครงการ Study of Public health 18 

care in Thailand และพฤติกรรมการเรียนรูข้องนักศึกษาในหอ้งผ่าตดั  19 
และขอเสนอท่ีประชุมใหเ้สนอแนะว่า ท่านใดมีประเด็นวิจัยท่ีต้องการน าเสนอเพ่ือจะใหท้าง20 

คณะกรรมการฯ MedResNet ไปด าเนินการ 21 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ พลตรีหญิงวณิช  วรรณพฤกษ์ ไดเ้สนอ ขอใหศึ้กษาในเชิงลึกเร่ืองจ านวน22 

ของแพทยท่ี์เป็น specialty ในแต่ละสาขามีจ านวนเท่าไร สาขาใดบา้งท่ียงัขาดแคลน ซ่ึงจะไดเ้ป็นขอ้มลูในการ23 
ผลิตแพทยต่์อไป  24 

นอกจากน้ี อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ์ เสนอประเด็น 1. ผลกระทบหรืออิทธิพลของการ25 
รบัรองหลกัสูตร/การรบัรองสถาบนัต่อคุณภาพของบณัฑิต  2. รูปแบบท่ีพึงประสงคข์องการพฒันาสมรรถนะ26 
ครท่ีูพึงประสงค ์ 27 

รองศาสตราจารย ์นายแพทย์รุ่งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ เสนอประเด็น 1. การสอบวิชาเฉพาะ28 
ของ กสพท มีประโยชน์ในการท านายอนาคตของการปฏิบติังานของแพทยจ์ริงหรือไม ่  29 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล เสนอประเด็น 1. ควรศึกษาเก่ียวกับภูมิหลังของ30 
นักศึกษาปัจจุบัน ท าเป็น commission report เป็นพ้ืนฐาน โดยจะดูในภาพใหญ่มาก ตั้งแต่เร่ืองหลกัสูตร 31 
สถาบนั การออกแบบการสอน core competency ว่าบรรลุวตัถุประสงคจ์ริงหรือไม่  2. เร่ืองประกนัคุณภาพ32 
การศึกษาควรท าเป็น commission report ของประเทศ และท าการเผยแพร่อย่างชดัเจนเพ่ือท่ีจะไดว้างแผน33 
ด าเนินการต่อไปได ้34 

นายแพทยป์ระวิช  ตญัญสิทธิสุนทร ไดเ้สนอรายงานเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง35 
ประเทศไทย ไดจ้ัดตั้งมาครบรอบ 16 ปี จากผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้มีผลงานวิจัย36 
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มากกว่า 60 โครงการ ซ่ึงเกิดผลกระทบในแนวของเวชปฏิบัติและเร่ืองของนโยบาย การตีพิมพ์ การพัฒนา1 
ศกัยภาพของศูนยว์ิจยัทางคลินิก ดา้นการวิจยัแพทยศาสตรศึกษา ดา้นการมีส่วนร่วมการพฒันาคุณภาพของ2 
งานวิจยัคลินิก/การท างานร่วมกบัทาง วช. ไดย้อมรบัในการท างานร่วมกบัแหล่งทุนต่างๆ จากท่ีผ่านมาไดม้ี3 
การเปล่ียนแปลงหลายๆ อย่าง และในอนาคตจะมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองไทยแลนด ์4.0 มุ่งเน้นดา้นเทคโนโลยี4 
การวิจยั  ประเด็นปัญหาท่ีผ่านมาในการท างานของ MedResNet ท างานภายใตค้ณะกรรมการบริหารและ5 
กรรมการอ านวยการ  ในปีท่ีผ่านมาประธานคณะกรรมการไดข้อลาออก และคณะกรรมการหลายท่านไดม้ีการ6 
ปรับเปล่ียนต าแหน่งไป จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาในประเด็นของแนวทางการท างาน การปรับเปล่ียน7 
คณะกรรมการบริหารและการสรรหาประธานกรรมการบริหาร และขอเรียนเชิญคณบดีของทุกสถาบนัเขา้ร่วม8 
ประชุมในวนัพุธท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย ์ดร.ประดิษฐ์ ชั้น 2 อาคาร 9 
วช. 2  ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ วตัถุประสงคเ์พ่ือ 10 

1.  รบัทราบความคิดเห็นเพ่ือน าไปก าหนดบทบาทการท างานของ MedResNet และการช่วย11 
สนับสนุนการท างานของ กสพท  ในส่วนท่ีเป็นงานวิจัยทางคลินิก รวมทั้งความสอดคลอ้งกับนโยบายไทย12 
แลนด ์4.0  เพ่ือจะไดท้ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 13 

2.  รปูแบบของคณะกรรมการบริหารและการสรรหาประธานกรรมการบริหาร 14 
3.  ช้ีแจงรายงานความกา้วหน้าการจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสงัคม ในการส่งเสริมการวิจัยทางคลินิก  15 

เก่ียวกบัรปูแบบการส่งเสริมการวิจยัทางคลินิก 16 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ  และทาง MedResNet จะท าหนังสือเชิญประชุมต่อไป  17 

4.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 18 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ ไดร้ายงานท่ีประชุมเก่ียวการประเมินตาม21 

แนวทาง EdPEx (TQA)  สืบเน่ืองจากการรายงานครั้งท่ีแลว้ไม่มีสถาบนัใดยื่นความประสงคข์อตรวจประเมิน22 
เพ่ิม และไดแ้จง้ใหท้ราบว่า คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ขอยกเวน้การตรวจประเมิน EdPEx เน่ืองจาก23 
ไดร้บัการรบัรองผลการตรวจประเมิน TQC  เรียบรอ้ยแลว้จึงขอยกเวน้การตรวจประเมินดงักล่าว   24 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ  25 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 26 

5.1 เพ่ือทราบ 27 
5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ28 

เวชกรรม ปีการศึกษา 2559 29 
เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 30 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์31 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดร้ายงานการด าเนินการสอบ ดงัน้ี 32 
1.  การสอบขั้นตอนท่ี 3 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 26 มีนาคม 2560  มีผู ้สอบไม่ผ่านประมาณ 33 

10.91% จากจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 898 คน และครั้งท่ี 4 วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2560 มีผูส้อบไม่ผ่าน34 
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ประมาณ 8.73% จากผู ้เขา้สอบทั้งหมด 275 คน  ส าหรับการสอบในครั้งท่ี 4 จะมีนักศึกษาแพทย์ท่ีจบ1 
การศึกษาจากต่างประเทศสมคัรสอบเพ่ิมมากขึ้ น ซ่ึงอตัราการสอบไม่ผ่านยงัมีค่อนขา้งสูงพอสมควร โดยมี2 
รายละเอียดแยกเป็นแต่ละสถาบนัตามเอกสารประกอบการประชุม 3 

2.  การสอบขั้นตอนท่ี 1 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2560  และขั้นตอนท่ี 2 วนัท่ี 23 เมษายน 4 
2560 เป็นการสอบครั้งท่ี 1  พบว่าผลการสอบขั้นตอนท่ี 2 ผลอตัราการสอบผ่านโดยรวมจะสูงกว่าขั้นตอนท่ี 1  5 
โดยไดร้ายงานแยกแต่ละสถาบนัรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  6 

3.  สรุปจ านวนผู ้สอบผ่านการรับรองการสอบ ศรว. ทั้ง 3 ขั้นตอน ปีการศึกษา 2558 7 
(พฤษภาคม 2559-เมษายน 2560) เป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทย จ านวน 2,658 คน และ8 
สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ จ านวน 65 คน  ส่วนปีการศึกษา 2559 (พฤษภาคม 2560-มิถุนายน 2560) 9 
เป็นสถาบนัการศึกษาในประเทศไทย จ านวน 2,624 คน และไดร้ับรองเพ่ิมเติมภายหลงัจ านวน 2 คน และ10 
สถาบนัการศึกษาต่างประเทศ จ านวน 31 คน   11 

4.  เกณฑร์บัรองผลการสอบทุกขั้นตอน รวมถึงส่วนของ Long case กบั MEQ มีระยะ 12 
เวลา 3 ปี เน่ืองจากว่ามีผูเ้ขา้สอบ 1 ราย สอบผ่านทุกขั้นตอน แต่ปรากฏว่าผลรบัรองการสอบ Long case กบั 13 
MEQ หมดอายุ จึงไมส่ามารถรบัรองใหไ้ด ้ โดยทาง ศรว. ไดแ้นะน าใหผู้เ้ขา้สอบรายดงักล่าว กลบัไปติดต่อกบั14 
สถาบันท่ีจัดสอบเพ่ือขอสอบใหม่ และน าผลการสอบมายืนยันจึงจะท าการรับรองได้ ทั้งน้ีทุกสถาบันท่ี15 
ด าเนินการจดัสอบใหร้ะบุวนั เดือน ปี ใหช้ัดเจนว่ารับรองผลสอบตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะทาง ศรว. จะยึดตาม16 
หนังสือรบัรองจากแต่ละสถาบนัเป็นหลกั 17 

5.  ปฏิทินก าหนดวนัสอบตามท่ี ศรว. ประกาศ ประจ าปี 2560-2561 รายละเอียดตาม18 
เอกสารประกอบการประชุม ทั้งน้ีในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2560 ทาง ศรว. จะไดจ้ดัใหม้ีการอบรมเจา้หน้าท่ีของ19 
แต่ละสถาบนัท่ีรบัผิดชอบในการบนัทึกขอ้มลูรบัรองสิทธ์ิและส่งผลการสอบ Long case กบั MEQ ซ่ึงทาง ศรว. 20 
ไดท้ าการพฒันาเป็นการบนัทึกเป็นระบบ Online  รายละเอียดต่างๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม ทั้งน้ีใน21 
ส่วนของการรบัรองคุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสมคัรสอบส าหรบันักศึกษาชั้นปีท่ี 6 ใหแ้ต่ละสถาบนัท าการบนัทึก22 
รบัรองใหก้บัผูท่ี้มีคุณสมบติัในสมคัรสอบไดภ้ายในเดือนสิงหาคม 2560 และนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ใหล้งทะเบียน23 
เพ่ือขอสิทธ์ิการสอบขัน้ตอนท่ี 1 ไดเ้ลย 24 

6.  ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ และคณะฯ ไดท้ าการ25 
วิเคราะหผ์ลการสอบ OSCE เก่ียวกบัการอ่านทางกลอ้งจุลทรรศน์ และการแปลผลการยอ้มเสมหะดว้ยสีแกรม 26 
ซ่ึงมีผูเ้ขา้สอบ สอบไมผ่่านจ านวนมาก โดยในภาพรวม กลุ่มศนูยแ์พทยฯ์ และสภากาชาด มีผลการสอบไม่ผ่าน27 
มากกวา่กลุ่มโรงเรียนแพทยห์ลกั และไดส้รุปสมมติฐานปัจจยัท าใหส้ถาบนัสอบไม่ผ่าน คือ ดา้นนักศึกษา ดา้น28 
อุปกรณ ์การยอ้มสี กลอ้งจุลทรรศน์ ขอ้สอบและปัญหาจากการสอบ และอาจารยผ์ูส้อน พรอ้มทั้งเสนอแนะให้29 
ทุกโรงเรียนแพทย ์ใหค้วามสนใจทางดา้นความพรอ้มของอุปกรณ ์ครูแพทยเ์น้นกิจกรรมการสอน การติดตาม 30 
lab ท่ีจ าเป็น จดัประเมินทดสอบ รวมถึงควรมีการระบุการปฏิบติั lab ต่างๆ รวมไวใ้น log book ดว้ย 31 

มตทิี่ประชุม  :   รับทราบ เอกสารประกอบการประชุมหา้มเผยแพร่ถือเป็นเอกสาร32 
ปกปิด 33 
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5.1.2 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร1 
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบ2 
รบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 3 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 4 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์5 
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดน้ าเสนอท่ีประชุมเก่ียวกับผลการ6 

ด าเนินการสอบปี 2560  ซ่ึงเป็นการสรุปสถิติการรบันักศึกษาเพ่ือเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานในการวางแผนของแต่ละ7 
สถาบันท่ีรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการตามก าหนดเวลาและเกณฑ์ของท่ีประชุม8 
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  9 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 10 

5.1.3 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร11 
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบ12 
รบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 13 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์15 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ว่า สืบเน่ืองจากการประชุมวิสามญั16 

จ านวน 2 ครั้ง ของคณะกรรมการบริหาร กสพท เพ่ือท าความเขา้ใจกบัปฏิทินการด าเนินการคดัเลือกบุคคล17 
เขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดดงัน้ี 18 

1.  การรบัสมคัรรอบท่ี 1/1 และ 1/2 ไม่มีการสอบ แต่เป็นการพิจารณาจาก portfolio  ซ่ึง19 
รอบท่ี 1/1  ทปอ. ส่งรายช่ือยืนยนัสิทธ์ิใหก้บัสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา วนัท่ี 22 20 
ธนัวาคม 2560  และรอบท่ี 1/2 วนัท่ี 26 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยท่ีใน21 
รอบท่ี 1 น้ี ผูส้มคัรเขา้ศึกษาเม่ือยืนยนัสิทธ์ิแลว้แต่ยงัมีโอกาสท่ีจะสละสิทธ์ิไปสมคัรในรอบอ่ืนๆ ไดท้นั 22 

2.  การรับสมัครรอบท่ี 2 การรับแบบโควตาท่ีมีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ 23 
กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูส้มคัรอยู่ในเขตพ้ืนท่ีหรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย (ไม่ใช่การรบัทั้งประเทศ) 24 
โครงการความสามารถพิเศษ และโควตา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยท่ีการรบัสมคัรสอบคดัเลือกของแต่ละ25 
สถาบัน เช่น โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ของกระทรวงสาธารณสุข จะตอ้งรับในรอบท่ี 2 ซ่ึง26 
ก าหนดการรับสมคัรตามท่ี ทปอ. ก าหนด คือระหว่างเดือนธันวาคม 2560 – เมษายน 2561 โดยใหแ้ต่ละ27 
สถาบนัประกาศเกณฑค์ดัเลือกและการตดัสิน พรอ้มทั้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด  และ28 
ส่งรายช่ือผูผ่้านการคดัเลือกให ้ทปอ. ภายใน 30 เมษายน 2561 ผูส้มคัรยืนยนัสิทธ์ิ 3-6 พฤษภาคม 2561 และ 29 
ทปอ. ส่งรายช่ือผูย้ืนยนัสิทธ์ิใหก้บัสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษา 8 พฤษภาคม 2561 30 
ในรอบน้ีผูส้มคัรเม่ือยืนยนัสิทธ์ิแลว้ไม่มีโอกาสท่ีจะสละสิทธ์ิเพ่ือไปสมคัรในรอบท่ี 3 ได ้เพราะว่ารอบท่ี 3 จะ31 
เปิดรบัสมคัรวนัท่ี 9-13 พฤษภาคม 2561 แต่ถา้ผูส้มคัรไม่เขา้ไปยืนยนัสิทธ์ิก็สามารถไปสมคัรในรอบท่ี 3 ได้32 
เช่นกนั 33 

3.  รอบท่ี 3 เป็นกลุ่มของโครงการ กสพท โครงการอ่ืนๆ และผูส้มคัรทัว่ไป ก าหนดการ34 
แลว้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 โดยการรบัสมคัรจะตอ้งสมคัรผ่านเว็บไซตข์อง ทปอ. ผูส้มคัรสามารถ35 
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เลือกได ้4 สาชาวิชา ไม่มีล าดับ  ในกรณีท่ีเลือกในกลุ่ม กสพท ผู ้สมัครสามารถเลือกไดท้ั้งหมด 4 คณะ1 
ตามล าดบั นัน่หมายความวา่ถา้ผูส้มคัรคนใดเลือก กลุ่ม กสพท จะมีโอกาสเลือกไดท้ั้งหมด 7 คณะ เมื่อ ทปอ.2 
ด าเนินการรับสมคัรเสร็จส้ินจะส่งขอ้มูลผูส้มคัรท่ีเลือกใหก้ับ กสพท เพ่ือด าเนินการประมวลขอ้มูลแลว้ส่ง3 
รายช่ือผูส้มคัรใหก้บั ทปอ. ภายใน วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 และใหผู้ส้มคัรท าการยืนยนัสิทธ์ิแลว้ส่งรายช่ือ4 
ใหก้บัสถาบนัอุดมศึกษาใหด้ าเนินการต่างๆ ใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 และ ทปอ. ประกาศ5 
ผลการสอบสมัภาษณ ์วนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  6 

ทั้งน้ี ทปอ. จะประกาศหลกัเกณฑ์ เร่ือง ประกาศรายช่ือของผูส้มคัรคนใดมีสิทธ์ิเขา้7 
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ ถือว่า ได้สิท ธ์ิ เข ้า ศึกษาในสถาบันน้ันๆ สมบูรณ์แบบ ถ้าหาก8 
สถาบนัอุดมศึกษาใดประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาซ ้ากนักบัท่ีไดป้ระกาศไปก่อนหน้าน้ีแลว้ จะถือว่ารายช่ือ9 
ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาน้ันเป็นโมฆะ ขอความกรุณาใหแ้ต่ละสถาบนัเขา้ไปตรวจสอบรายช่ือกบัทาง ทปอ. ท่ีประกาศ10 
ไวแ้ลว้ใหช้ดัเจนก่อนท่ีจะประกาศเป็นรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในสถาบนัของตนเอง  11 

4.  รอบท่ี 4  การรบัแบบ Admission โดยใชเ้กณฑแ์ต่ละสาขาเหมือนกนั (ตามเกณฑค์่า12 
น ้าหนักท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ 3 ปีมาแลว้) เป็นกลุ่มผูส้มคัรทัว่ไป ด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในเดือนกรกฎาคม 13 
2561 14 

ปัจจุบนัยงัไม่มีคณะแพทยศาสตรส์ถาบนัใดก าหนดรบัรอบท่ี 4 15 
5.  รอบท่ี 5  การรับตรงอิสระ กลุ่มผู ้สมัครทัว่ไป ด าเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในเดือน 16 

กรกฎาคม 2561  ถา้หากสถาบนัใดจะรบัในรอบท่ี 5 กรุณาตรวจสอบผูท่ี้จะรบัเขา้ศึกษาดว้ยว่ารายช่ือซ ้ากนัใน17 
ประกาศของ ทปอ. ท่ีประกาศไวห้รือไม ่ถา้ซ ้ากนัจะถือเป็นโมฆะเช่นกนั 18 

6.  จากประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เร่ืองการรับนักศึกษาเขา้19 
ศึกษาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต 20 
และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในระบบการคดัเลือกบุคคล21 
เขา้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน ซ่ึงมีจ านวนคณะท่ีเขา้ร่วม22 
เพ่ิมขึ้ นเป็นจ านวน 54 คณะ และจ านวนท่ีรบัทั้งหมด 2,566 คน และเกณฑก์ารคดัเลือกเขา้ศึกษาปีการศึกษา 23 
2561 คือตอ้งใชต้ามหลกัเกณฑแ์ละเวลาท่ี สทศ. ก าหนด 24 

ทั้งน้ีขอใหแ้ต่ละสถาบนัเขา้ไปตรวจสอบรายละเอียดขอ้มลูของตนเองในเว็บไซตข์อง ทปอ. 25 
ท่ี http://tcas61.cupt.net/informaiton.phb เน่ืองจากพบวา่มีความผิดพลาดอยู่ 26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 27 

5.1.4 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 28 
เอกสารประกอบ : - 29 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด์ 30 
  ผูแ้ทน ผูอ้ านวยการ สบพช. 31 
ผูช้่วยศาสตราจารยพิ์เศษ นายแพทยอ์นุพงษ์  สุธรรมนิรนัด ์ ผูแ้ทนผูอ้ านวยการ สบพช. 32 

เสนอรายงานท่ีประชุมเร่ืองการรบันักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในความรบัผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข 33 
โดยไดม้ีการประชุมของคณะกรรมการบริหารของโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม ร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข พรอ้ม34 
ทั้งไดท้ า workshop ไดส้รุปร่างเกณฑคุ์ณสมบติัการรบันักศึกษา ในปีการศึกษา 2561 จ านวนการรบัของแต่ละ35 

http://tcas61.cupt.net/informaiton.phb
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สถาบนัถา้ไดผ่้านการอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี จ านวนการรบัยงัคงเหมือนปีการศึกษา 2560 เพียงแต่มีการ1 
ปรับเปล่ียนเขตพ้ืนท่ีและโควตาการรับบางส่วน เมื่อเกณฑ์และคุณสมบัติต่างๆ ผ่านการอนุมัติจาก2 
คณะรัฐมนตรีแลว้จะด าเนินการแจง้ใหแ้ต่ละสถาบันพรอ้มทั้งประกาศให้ทราบภายหลัง ส่วนเร่ืองความรู ้3 
ความสามารถต่างๆ ของผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้ศึกษา ขึ้ นอยู่กบัแต่ละสถาบนัเป็นผูก้ าหนด และพ้ืนท่ีท่ีมีการทบัซอ้นได้4 
ท าขอ้ตกลงเรียบรอ้ยแลว้ 5 

ในกรณีท่ีไดร้ับอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีแลว้ โครงการ ODOD จะไม่มี จะเหลือเพียง6 
โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบทเท่าน้ัน แต่วิธีการรับจะมี 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มของ CPRID จ านวน7 
ประมาณ 900 คน ซ่ึงกลุ่มน้ีไม่สามารถรบัเกินจ านวนได ้ 2. กลุ่ม CPIRD Inclusive ซ่ึงแทน ODOD เดิม แต่8 
จะไม่มีทุนในการสนับสนุนเหมือน ODOD ท่ีเคยไดร้บั โดยจะรบัผูท่ี้ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน จ านวน9 
ประมาณ 100 คน  3. กลุ่มขา้ราชการของกระทรวงสาธารณสุข และผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน10 
ประมาณ 100 คน 11 

ส่วนเร่ืองการตรวจประเมิน EdPex ของสถาบนัสมทบ กระบวนการต่างๆ ใหข้ึ้ นอยู่กบั12 
สถาบนัหลกัของแต่ละสถาบนั 13 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  14 

5.1.5 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 15 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 17 
ศาสตราจารย์ นายแพทยช์ยัรัตน์  ฉายากุล  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบเร่ืองการขบัเคล่ือน 18 

WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา มีหลกัสูตรซ่ึงจดัไวเ้ป็นหลกัสูตรกลางท่ี สรพ. ไดแ้ปล19 
และอยู่ในเว็บไซต์ ประกอบดว้ย Module ทั้งหมด 13 Module  ไดจ้ดัเป็นโปรแกรมอบรมใหก้บัผูส้อนขึ้ น20 
ระหว่างความร่วมมือของ สรพ. สบพช. และ กสพท  โดยได้ด าเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 9-10 21 
กุมภาพนัธ ์2560  มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจ านวน 146 คน  ในการด าเนินการมีทั้ง VDO, PowerPoint ประกอบการ22 
สอน รวมทั้งวิธีการสอนท่ีไดท้ าการบนัทึกไวร้ะหว่างการท า workshop ซ่ึงตอนน้ีส่ือต่างๆ ทั้งหมดอยู่ท่ี สรพ. 23 
แลว้  หลงัจากการจดักลุ่มแรกไปแลว้ ไดม้ีการเสนอใหจ้ดักลุ่มท่ี 2  โดยจะเชิญผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มแรกมาเขา้ร่วม24 
ประชุมดว้ย ในระหวา่งวนัท่ี 22-23 สิงหาคม 2560 ท่ีโรงแรมอมารี แอรพ์อรต์ ดอนเมือง เร่ือง How to teach? 25 
เร่ืองการประเมิน และเพ่ิมเร่ือง soft skill และ risk management  26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 27 

5.1.6 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 28 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 29 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์30 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์เสนอท่ีประชุมว่าในการจดัอบรมครั้ง31 

ต่อไปเป็นเร่ือง Criteria training and SAR writing  วนัท่ี 3-7 กรกฎาคม 2560  ในวนัแรกจะกล่าวถึงเกณฑ์32 
ต่างๆ และแนวทางการตรวจประเมิน และวนัท่ี 4-7 จะเป็นการฝึกเขียน SAR โดยละเอียด ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้ง33 
เขา้อบรมตลอดครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด เมื่อเสร็จส้ินการอบรมและมีสัมฤทธ์ิผลท่ีดี จะเรียนเชิญเขา้รับ34 
ฝึกอบรมการเป็นผูต้รวจประเมิน  35 
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ไดร้ายงานผลจ านวนสถาบนัท่ีผ่านการตรวจประเมินและรบัรองแลว้จ านวน 12 สถาบนั 1 
พรอ้มก าหนดวนัท่ีรบัรอง และวนัครบก าหนดไวแ้ลว้ทุกสถาบนั  ทั้งน้ี สกอ. ไดข้อใหแ้จง้ทุกสถาบนัทราบว่า2 
ขอใหแ้จง้มหาวิทยาลยัเพื่อส่งผลการตรวจประเมินไปยงั สกอ. วา่คณะฯ ไดผ่้านการตรวจประเมินและรบัรองผล3 
การตรวจประเมิน WFME แลว้เพ่ือการขึ้ นทะเบียน TQR  4 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 5 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 6 

5.2.1 คณะท างานฝ่ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง7 
ประเทศไทย 8 

 ติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา9 
แห่งชาต ิครั้งที่ 9 10 

 โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 3 11 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 12 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 13 
อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ์  เพชรช่วย  ไดร้ายงานท่ีประชุมเร่ืองการจดัอบรม14 

แพทยศาสตรศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3  ร่วมกบัคณะแพทยศาสตร ์15 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ก าหนดจัดระหว่างวันท่ี 31 16 
กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560  รวมค่าใชท้ั้งส้ิน 360,000 บาท ขอความร่วมมือของแต่ละสถาบนัส่งอาจารยม์า17 
เขา้ร่วมการฝึกอบรมดว้ย 18 

มตทิี่ประชุม  :   อนุมติัโครงการ 19 

5.2.2 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ20 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF:HEd) 21 

เอกสารประกอบ : - 22 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 23 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ได้รายงานท่ีประชุมถึง24 

ความกา้วหน้า ขณะน้ีไดต้น้ฉบับของ มคอ.1 – มคอ.7 ครบถว้น อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกตอ้ง 25 
รวมทั้งนิพนธต์น้ฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัของหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตทัว่โลก และคิดว่าจะส่งให ้สกอ . 26 
ประมาณอีก 3 สปัดาหต่์อจากน้ี โดยจะท าจดหมายช้ีแจงเหตุผลเพ่ือของดการท าประชาพิจารณ ์27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 

5.2.3 คณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา ของ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง29 
ประเทศไทย 30 

ขอถอนวาระ 31 
  32 



23 
 

5.2.4 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 18 1 
เอกสารประกอบ : - 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ เสนอท่ีประชุมการจดัอบรมผูบ้ริหาร4 

สถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งท่ี 18 มีผูเ้ขา้อบรมจ านวน 39 คน ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร ์จ านวน 20 คน และ5 
ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษา จ านวน 19 คน 6 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 7 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 8 
6.1 การศึกษาดูงานการศึกษาแพทยศาสตรท์ี่ประเทศสิงคโปร ์9 

เอกสารประกอบ : - 10 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 
ไม่มีการน าเสนอ 12 

6.2  แบบสอบถามออนไลนเ์รื่อง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาวิชาชีพ13 
สุขภาพ 14 

 เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  15 
 ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์ สรูพนัธุ ์16 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์ สูรพนัธุ ์ แจง้ท่ีประชุม โดยขอความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตรซ่ึ์ง17 
เป็น 1 ใน 10 สาขาวิชาชีพ ช่วยเขา้ไปตอบแบบสอบถามตาม URL link ท่ีไดส้่งใหไ้ปแลว้ 18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 19 
  20 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 21 
 22 
 23 
 24 
 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท) 25 
 สรุปผลการประชุม 26 
 27 
 28 
 29 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 30 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 31 
 32 
 33 
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