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10. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 16 
11. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 17 
12. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 18 
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14. นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธค์รุฑ กรรมการบริหาร 20 
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(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร) 22 
16. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 23 
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20. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 27 
21. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 28 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 29 
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รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม (คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร)์ 6 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. จงรกั  พลาศยั นายกสภามหาวิทยาลยัฯ 7 
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7. นางสาวอรนรี  เบญจศิโรรตัน์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 13 
8. นางสาวพิไลวรรณ  เศียรสุวรรณ ์ นักวิชาการศึกษา 14 
9. นางสาวเครือวลัย ์ หมวกสกุล นักวิชาการศึกษา 15 

10. นางสาวมญัชรี  สุขเพ็ชร นักวิชาการศึกษา 16 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 2/2560  วนัศุกรท์ี่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. 2 
ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์3 

      4 
 5 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 6 

พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราช7 
นครินทร ์ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ8 
ไทย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 9 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 10 
1.1 แนะน ากรรมการใหม่ 11 

พลอากาศเอก นายแพทยอ์วยชยั  เปล้ืองประสิทธ์ิ ไดแ้นะน ากรรมการบริหารใหม ่ดงัน้ี 12 
กรรมการบริหาร 13 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ   ดีสมโชค  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร ์14 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่15 

นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธค์รุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและพนัธกิจสงัคม วิทยาลยัแพทยศาสตร์16 
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 17 

แพทยห์ญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค ์ รกัษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา 18 
สาขาแพทยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 19 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 20 

1.2 สรุปการอบรมเชิงปฏิบตัิการ Patient Safety Training for the Trainer Program  วนัที่ 9-10 21 
กุมภาพนัธ ์2560 22 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 23 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์24 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอโดยสรุปเป้าหมายการจดัประชุม ดงัน้ี 25 
1.  พฒันาผูส้อนใหรู้ ้ตระหนัก และเขา้ใจ Patient Safety Concept, Key message and Learning 26 

Modules  27 
2.  ผูส้อนเขา้ใจในการสรา้งกระบวนการเรียนรู ้และการประเมินเร่ือง Patient Safety 28 
3.  พฒันารปูแบบการเรียนการสอนในรปูแบบ Inter Professional Education ในอนาคต 29 
4.  สามารถน าเร่ือง Patient Safety ไปบรูณาการในการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนของสถาบนั30 

ได ้31 
การประชุมน้ีจะจดัเป็นการต่อเน่ือง 2 ครั้ง คือในระหว่างวนัท่ี 9-10 กุมภาพนัธ ์2560 และอีกครั้ง32 

ในเดือนสิงหาคม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเต็มเวลาและต่อเน่ืองทั้งสองครั้งท่ีผ่านการประเมิน จะไดร้บัการขึ้ นทะเบียน33 
เป็น Patient Safety Trainers ต่อไป 34 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 35 
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1.3 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการขาย1 
ยา ครั้งที ่2/2560  วนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2560 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  ไดส้รุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรม5 

และธรรมาภิบาลวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยา ครั้งท่ี 2/2560  วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2560  โดยสรุปดงัน้ี 6 
1. ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผลเห็นชอบ ต่อการใหค้ะแนนบวกใน7 

การพิจารณาคดัเลือกยาเขา้โรงพยาบาล กบับริษัทท่ีมีการอบรมผูแ้ทนดว้ยเกณฑจ์ริยธรรมว่าดว้ยการส่งเสริมการ8 
ขายยา 9 

2. ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเห็นชอบให้มีแนวทางและ10 
กระบวนการเฝ้าระวงัและรายงานกรณีพบการปฏิบติัไม่เป็นไปตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ ของบุคลากรในโรงพยาบาล11 
และผูแ้ทนยา 12 

3. ท่ีประชุมคณะท างานฯ ไดน้ าเสนอ  13 
3.1  ร่างแนวปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมวา่ดว้ยการส่งเสริมการขายยา 14 
3.2  แนวทางการรายงานหากพบการปฏิบติัไมเ่ป็นไปตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ  15 

3.2.1  ผูแ้ทนบริษัทยาและเวชภณัฑ ์16 
3.2.2  บุคลากรในโรงพยาบาล 17 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 18 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 19 
ครั้งที่ 8/2559  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 16 ธนัวาคม 2560 ณ หอ้งประชุม CC2-414 ชั้น 4 อาคารเฉลิม20 
พระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ21 
รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนั22 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560  เม่ือวนัที่ 20 มกราคม 2560 23 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 24 
ผูน้  าเสนอ : คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์25 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ27 

บริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 8/2559  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 16 ธันวาคม 2559 และการ28 
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 29 
1/2560  เมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2560  ท่ีประชุมไมม่ีการแกไ้ข 30 

มติที่ประชุม  :  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง31 
ประเทศไทย ครั้งท่ี 8/2559 และรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร32 
กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2560 33 

 34 
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 35 
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3.1  Admission 2561 1 
เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์3 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดแ้จง้เร่ืองการพิจารณาปรบัเปล่ียนกระบวนการ 4 

Admission ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม ท่ีประชุมไดร้่วมกนัหาขอ้สรุปในการรบั5 
นักศึกษาแพทย ์โดยใหค้ณะแพทยศาสตรทุ์กมหาวิทยาลยั ส่งขอ้มูลรอบการรบันักศึกษา และผลการทดสอบ6 
จากสถาบนัทางการศึกษาแห่งชาติ ท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือก มายงั กสพท ภายในวนัจนัทรท่ี์ 7 
13 มีนาคม 2560  เพ่ือให ้กสพท จดัส่งไปยงั ทปอ. ต่อไป 8 

ส าหรบั การรบันักเรียนเขา้ศึกษาในโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบทฯ สบพช ขอใหน้ าส่ง9 
ขอ้มลูผ่านมหาวิทยาลยัคู่ความร่วมมือ 10 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 11 

3.2 การด าเนินงานตามสตัยาบนั กสพท เรื่อง การขจดัการทบัซอ้นของผูไ้ดร้บัการคดัเลือกผ่าน12 
ระบบคดัเลือกตา่งๆ 13 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 14 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ไดแ้จง้ผลสืบเน่ืองมาจากการด าเนินการตาม16 

สตัยาบนั กสพท เร่ือง การขจดัการทบัซอ้นของผูไ้ดร้บัการคดัเลือกผ่านระบบคดัเลือกต่างๆ ว่าสตัยาบนัเป็น17 
ขอ้ตกลงระหว่างโรงเรียนแพทยต่์างๆ ไม่ไดเ้ป็นขอ้ตกลงระหว่างสถาบนักบันักเรียน  ทาง กสพท จึงเสนอให้18 
พิจารณา 2 ประเด็น คือ 19 

1. การคืนสิทธ์ิของนักเรียนสามารถกระท าไดห้รือไม ่20 
มตทิี่ประชุม  :  เห็นควรวา่นักเรียนสามารถคืนสิทธ์ิได ้ 21 
2.  ขัน้ตอนการคืนสิทธ์ิ 22 
มติที่ประชุม  :  ใหค้ณะฯ แจง้สละสิทธ์ิใหนั้กเรียน มาท่ี กสพท  โดยในกรณีท่ีนักเรียนขอคืน23 

สิทธ์ิก่อนการลงทะเบียน ใหค้ณะฯ แสดงหนังสือคืนสิทธ์ิ  แต่หากนักศึกษาลงทะเบียนเขา้ศึกษาแลว้ให้24 
นักศึกษาแสดงใบลาออกท่ีไดร้บัอนุมติัแลว้  ทั้งน้ี คณะฯ ตอ้งส่งช่ือผูข้อคืนสิทธ์ิสมบูรณ์ พรอ้มเอกสารไปท่ี 25 
กสพท ตามก าหนดเวลาในประกาศฯ 26 

 27 
วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 28 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร29 
บณัฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct 30 
Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 31 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี32 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์33 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  ไดแ้จง้ก าหนดส่งรายช่ือผูย้ืนยนัสิทธ์ิเขา้ศึกษาใน34 

ระบบโควตาของมหาวิทยาลยัใหก้ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัท่ี 3 มีนาคม 2560  เพ่ือ35 
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ตดัสิทธ์ิการคดัเลือกระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัฯ  ซ่ึงจะประกาศรายช่ือในวนัท่ี 7 1 
มีนาคม 2560 ทั้งน้ีกระบวนการทุกอย่างจะตอ้งเสร็จส้ินภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 เพ่ือส่งช่ือให ้ทปอ. 2 
น าเขา้ clearing house ต่อไป  3 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 4 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 5 
เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ขอ้มลูสถาบนัผลิตแพทยท่ี์ไดร้บัการรบัรอง8 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ตามเกณฑม์าตรฐานสากลแลว้ 10 สถาบนั อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 5 9 
สถาบัน  สถาบนัรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ไดม้ีการก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการตรวจ10 
ประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ของสถาบันผลิตแพทยใ์นประเทศไทย ตามประกาศ ในเอกสาร11 
ประกอบการประชุม  12 

มติที่ประชุม  :  รบัทราบ โดยเสนอความเห็นใหพิ้จารณาปรบัค่าธรรมเนียมไดใ้นกรณีรายจ่าย13 
เหนือรายรบั  14 

4.3 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 15 

 การด าเนินการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ 2560 16 

 การตดิตามการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ17 
ครั้งที่ 9 18 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี19 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 20 
ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท รายงานความกา้วหน้าการด าเนินการ21 

คดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ 2560  ในขณะน้ีไดร้บัช่ือเสนอแลว้ 4 สถาบนั ส่วนการติดตามการด าเนินการตาม22 
ขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 9  ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 23 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 24 

4.4 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ25 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ26 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี27 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 28 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ว่าการจดัท า (ร่าง)มคอ.1 และ29 

รวบรวมบทความงานวิจยัเปรียบเทียบหลกัสูตรตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหด้ าเนินการ30 
ใกลเ้สร็จแลว้ และจะด าเนินการส่ง มคอ.1  ใหท้าง สกอ. ต่อไป  31 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 32 

4.5   โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 33 
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เอกสารประกอบ : ไมม่ ี1 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 2 
รองศาสตราจารย์ นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ว่าโครงการผลิตแพทย์เพ่ิม ยงั3 

ไมไ่ดร้บัอนุมติัจากคณะรฐัมนตรี  เน่ืองจากโดนตั้งขอ้สงัเกตในบางประเด็น ดงัน้ี 4 
1.   โครงการต่อเน่ืองระยะยาว 10 ปี จะเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะลดระยะเวลาลง เน่ืองจากใช้5 

งบประมาณสงูมาก  6 
2.   การผลิตแพทยเ์พ่ิม ตอบโจทยข์องประเทศจริงหรือไม่ แมจ้ะตั้งเป้าหมายผลิตแพทย์ในสดัส่วน7 

ประชากร 1,500 คน ต่อแพทย ์1 คน แต่ปัจจุบนัยงัประสบปัญหาการกระจายแพทย ์8 
ซ่ึงในขณะน้ียงัไมม่ีขอ้สรุป และมีแนวโนม้วา่อาจไมท่นัในปีงบประมาณ 2561 9 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 10 

 11 
วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 12 

5.1 เพ่ือทราบ 13 
5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ14 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2559 15 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์17 
ศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ น าเสนอผลการสอบเพ่ือประเมินและ18 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 3  ตามเอกสารประกอบการประชุม  19 
แต่ละคณะสามารถขอผลการสอบได้ โดยส่งหนังสือขอไปท่ี ศรว. และในขณะน้ีจะมีการจัดสอบรอบท่ี 3  20 
จ านวนผูเ้ขา้สอบใหร้อบน้ี จ านวน 902 คน เปิดสอบทั้งภมูิภาค (จ.ขอนแก่น) และในกรุงเทพมหานครฯ  21 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 22 

5.1.2 การก ากบัจ  านวนรบันิสิตนกัศึกษาตามศกัยภาพที่ไดร้บัอนุมตัจิากแพทยสภา 23 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 24 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์25 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ท่ีนัง่รบันักศึกษาของแต่ละสถาบนั 26 

ท่ีคณะกรรมการแพทยสภาอนุมติั หากจ านวนของสถาบนัใดไม่ถูกตอ้งขอใหท้กัทว้งไปท่ีแพทยสภา  เน่ืองจาก27 
แพทยสภาจะก ากบัและลงทะเบียนเป็นฐานขอ้มลู  และจะใหนั้กศึกษาลงทะเบียนตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1  เพ่ือก ากบั28 
เร่ืองจ านวนการรบันักศึกษาแพทยข์องทุกสถาบนั ไม่ใหร้บัเกินจากศักยภาพท่ีไดร้บัอนุมติัได ้  โดยเร่ิมตั้งแต่29 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  เป็นตน้ไป 30 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 31 
  32 
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5.1.3 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 1 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี2 
ผูน้  าเสนอ : ผอก. สบพช. 3 
ผอก. สบพช. แจง้ว่ายังไม่มีความคืบหน้าของโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกระทรวง4 

สาธารณสุข 5 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 6 

5.1.4 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 7 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 8 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุม 10 

โดยในรอบปีน้ีไดร้บัแจง้ว่า คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ไดร้บัรางวลั TQC (คะแนนประเมินมากกว่า11 
หรือเท่ากบั 350)  และแจง้ตารางรบัการประเมิน ตามเอกสารประกอบการประชุม โดยในเดือนน้ีจะมีกิจกรรม12 
การตรวจประเมิน 3 สถาบนั  ณ ปัจจุบนั ยงัมี 6 สถาบนั กบั 4 ศูนยแ์พทยฯ์ ท่ียงัไม่ขอรบัการตรวจประเมิน 13 
EdPEx 14 

มตทิี่ประชุม  : รบัทราบ  15 

5.2 เรื่องที่ก  าลงัอยูใ่นระหว่างการด าเนินการ 16 

5.2.1 The first ASEAN Medical Education Conference to Celebrate Chulalongkorn 17 
University Centennial  (โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18) 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์20 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ แจง้ก าหนดการประชุมตามเอกสาร21 

ประกอบการประชุม  ส าหรบัการส่งบทคดัยอ่ สามารถส่งไดถึ้งวนัท่ี 7 เมษายน 2560   ส่วนเร่ืองค่าลงทะเบียน 22 
ในส่วนของสถาบนัสมาชิก กสพท  ไดร้บัยกเวน้ค่าลงทะเบียน โดยผูท่ี้มีสิทธิไดร้บัการยกเวน้ค่าลงทะเบียน มี23 
ดงัน้ี 24 

1. คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 25 
2. นักศึกษาแพทย ์สถาบนัละ 2 คน 26 
3. บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน 27 
ส าหรบัผูน้ าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีเป็นนิสิตนักศึกษาจะไดร้บัการยกเวน้ค่าลงทะเบียน 28 

ช้ินงานละ 1 คน 29 
อตัราค่าลงทะเบียนสามารถดไูดจ้ากเว็บไซต ์30 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 31 

  32 



9 
 

5.2.2 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE 18 1 
เอกสารประกอบ : ไมม่ ี2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์3 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ น าเสนอโครงการอบรมผูบ้ริหาร4 

สถาบนัผลิตแพทย ์MSE 18  โดยในรุ่นน้ีก าหนดสถานท่ีดงูานต่างประเทศ ท่ีประเทศเกาหลี 5 
มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 6 

5.3 เรื่องทีย่งัไม่มีความคืบหนา้ 7 
- 8 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 9 

- 10 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.  11 
 12 
 13 
 14 
 (นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์) 15 
 สรุปผลการประชุม 16 
 17 
 18 
 19 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 20 
 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
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