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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 4/2560  วนัศุกรท์ี่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. 2 
ณ หอ้งประชุมกวี  ทงัสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร ์3 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 4 
      5 

 6 
รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล ประธานท่ีประชุม 8 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ 9 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 10 
4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์ กรรมการบริหาร 11 
5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 12 
6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 13 
7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ กรรมการบริหาร 14 
8. แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 15 
9. พนัเอกหญิง ผูช้่วยศาสตราจารยจ์นัทราภา  ศรีสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 16 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศกัด์ิมงคล กรรมการบริหาร 17 
11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท กรรมการบริหาร 18 
12. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยป์ระธาน  จินายน กรรมการบริหาร 19 
13. นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 20 
14. นายแพทยร์วิสุต  เดียวอิศเรศ   21 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร) 22 
15. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพกัตรว์ิมล  ศุภลกัษณศึกษากร กรรมการบริหาร 23 
16. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการบริหาร 24 
17. นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธค์รุฑ กรรมการบริหาร 25 
18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 26 
19. นายแพทยว์ีระเดช  ถิระวฒัน์ กรรมการบริหาร 27 
20. แพทยห์ญิงเพ็ญนิภทั  นภีรงค ์ กรรมการบริหาร 28 
21. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 29 
22. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการและเลขานุการ 30 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 31 

1. นายแพทยธี์ระพนัธ ์ สงนุย้ กรรมการบริหาร 32 
2. ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการบริหาร 33 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการบริหาร 34 
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4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 1 
5. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 2 
6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 3 
7. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 4 
8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 5 
9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 6 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม (คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 7 

1. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงผิวพรรณ  มาลีวงษ์  รองคณบดีฝ่ายวิจยั 8 
2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวราภรณ ์ เช้ืออินทร ์ รองคณบดีฝ่ายศนูยห์วัใจสิริกิต์ิฯ 9 
3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยบ์ณัฑิต  ชุมวรฐายี  รองคณบดีฝ่ายทรพัยากรบุคคล 10 
4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษา 11 
5. ผูช้่วยศาสตราจารยว์ิยะดา  ปัญจรกั ผูช้่วยคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา 12 
6. อาจารยแ์พทยห์ญิงอิสราภรณ ์ เทพวงษา  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการดา้นปรีคลินิก 13 
7. แพทยห์ญิงอ านวยพร  อภิรกัษากร   ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น 14 
8. นายไชยยงค ์ กงศรี  หวัหนา้งานบริการการศึกษา 15 
9. นางพวงพยอม  แกว้พิลา  หวัหนา้หน่วยแพทยศาสตรศึกษา 16 

10. นางสาวสราญจิต  ศรีเมืองช่าง  นักวิชาการศึกษา 17 
11. นางสาวชรินรตัน์  สีเสมอ  นักวิชาการศึกษา 18 
12. นางวนัวิสาข ์ ชยันิคม  นักวิชาการศึกษา 19 

20 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 4/2560 วนัศุกรท์ี่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-13.00 น. 2 
ณ หอ้งประชุมกวี  ทงัสุบุตร ชั้น 5 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร ์3 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 4 
      5 

 6 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 7 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 8 
ขอนแก่น  ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง9 
ประเทศไทย  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 10 
 11 
วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 12 

1.1 สรุปการจดัอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE ครั้งที่ 18  วนัที่ 1-30 มิถุนายน 13 
2560 14 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 15 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์16 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  แจง้ท่ีประชุมว่า การอบรมหลกัสูตร “การ17 

พฒันาผูบ้ริหารสถาบันผลิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย” รุ่นท่ี 18 ซ่ึงจัดขึ้ นโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์18 
มหาวิทยาลยั ระหว่างวนัท่ี 1-30 มิถุนายน 2560  ผูเ้ขา้อบรมประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากสถาบนัการศึกษา19 
แพทยศาสตร ์12 แห่ง และสถาบนัสมทบ 17 แห่ง รวม 37 คน มีผูผ่้านการอบรม 36 คน (97.30%) 20 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 21 

1.2 สรุปการประชุมเชิงปฏิบตักิาร เรื่อง แนวทางการออกขอ้สอบเพื่อประเมินการใชย้าอย่างสม22 
เหตผุล วนัที่ 10 กรกฎาคม 2560 23 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 24 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์/ (ผูแ้ทน) 25 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์  แจง้ท่ีประชุมวา่ โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ 26 

เร่ือง แนวทางการออกขอ้สอบเพ่ือประเมินผลการเรียนการสอนการใชย้าอย่างสมเหตุผล วนัท่ี 10 สิงหาคม 27 
2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์ถนนวิภาวดีรงัสิต กรุงเทพฯ  ซ่ึงเป็นการประชุมครั้งท่ีสอง โดยในครั้งแรก มี28 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 75 คน ไดจ้ านวนขอ้สอบรวม 33 ขอ้/สถานการณ์ (เป็นขอ้สอบส าหรบั แพทย ์7 ทนัตแพทย ์29 
9  สตัวแพทย ์5  เภสชักร 4  สหวิชาชีพ 7  พยาบาล 1 ขอ้/สถานการณ์) โดยขอ้สอบทั้งหมด จะน ามาปรบัให้30 
เหมาะสมท่ีสุด และแจง้ไปยงักลุ่มสถาบนัของแต่ละวิชาชีพเพ่ือพิจารณาต่อไป 31 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 32 
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1.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายล าดบัรองครั้งที่ 2/2560 และครั้งที่ 1 
3/2560 วนัที่ 20 มิถุนายน และ วนัที่ 13 กรกฎาคม 2560 2 

ขอถอนวาระ 3 

1.4 สรุปการเขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 4 
รอบสี ่(พ.ศ.2559 -2563) ระดบัอุดมศึกษาวนัที่ 23 กรกฎาคม 2560 5 

เอกสารประกอบ :   1 ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์7 
อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ แจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดงัน้ี 8 
- การประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี สมศ.  เป็นการประเมินระดบัสถาบนั/มหาวิทยาลยั 9 
- ระบบคุณภาพ/เกณฑม์าตรฐานระดับหลกัสูตร คณะ สถาบนัท่ีผ่านการรบัรองจาก กพอ แลว้10 

สถานศึกษาสามารถด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในดว้ยระบบคุณภาพน้ันๆ ได ้ โดยไม่ตอ้งเขียน 11 
SAR ใหมเ่พ่ือรบัการประเมินจากภายนอก 12 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 13 

1.5 สรุปการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายความปลอดภัยของผูป่้วยและบุคลากร14 
สาธารณสุข ครั้งที่ 2/2560 วนัที่ 24 กรกฎาคม 2560 15 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 16 
ผูน้  าเสนอ :    รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์/ (ผูแ้ทน) 17 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์   แจง้ท่ีประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการ18 

ขบัเคล่ือนนโยบายความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งท่ี 2/2560  วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2560 19 
หอ้งสานใจ 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 6  มี ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทยปิ์ยะสกล  สกลสตัยาทร  20 
รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน จดัโดยสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สรุปเร่ืองท่ีส าคญัมีดงัน้ี 21 

1.  รบัรองคณะท างานพฒันาเป้าหมาย 2P SAFETY รวม 3 คณะ ไดแ้ก่ แนวทางส าหรบั Patient 22 
Safety Goal (นายแพทยอ์นุวฒัน์  ศุภชุติกุล) / Personnel Safety Goal (แพทยห์ญิงประนอม  ค าเท่ียง) / 23 
National Reporting and Learning System (ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา)  โดยจะใหแ้ลว้24 
เสร็จในปีงบประมาณ 2560 25 

2.  (ร่าง) ยุทธศาสตร ์2P SAFETY ซ่ึงไดร้บัฟังความคิดเห็น เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560  โดยสรุปมี26 
ยุทธศาสตร ์5 ดา้น ท่ีจะด าเนินการในระหวา่งปี 2018-2021 ดงัน้ี 27 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การสรา้งบุคลากรท่ีมีความรู ้ความเขา้ใจ มีความตระหนัก และเจตคติท่ีดีใน28 
เร่ืองความปลอดภยัในระบบบริการสุขภาพ 29 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 สรา้งความร่วมมือของเครือขา่ยภาคประชาสงัคม ผูป่้วย และองคก์รต่างๆ ใน30 
ระบบบริการสุขภาพ 31 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนท่ีจ าเป็น ส าหรับบริการสุขภาพท่ีมี32 
คุณภาพและปลอดภยั 33 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 4 มีระบบการวดัผลลพัธด์า้นคุณภาพบริการ และความปลอดภยั มีการเรียนรู ้1 
ผลลพัธคุ์ณภาพบริการท่ีดี และเหตุการณไ์มพึ่งประสงคเ์พ่ือการพฒันาระบบบริการสุขภาพ 2 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และอภิบาล3 
ระบบ 4 

3.  ร่าง ค าสัง่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายความปลอดภัยของผูป่้วยและบุคลากร5 
สาธารณสุข 6 

ชุดท่ี 1  เพ่ือขบัเคล่ือน ยุทธศาสตรท่ี์ 1  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ ศรีศุกรี 7 
ประธานชัว่คราว มอบหมายให ้ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ด าเนินการต่อ 8 

ชุดท่ี 2  เพ่ือขบัเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี์ 2 และ 4  ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา 9 
เป็นประธานต่อ 10 

ชุดท่ี 3  เพ่ือขบัเคล่ือนยุทธศาสตรท่ี์ 3 และ 5  ปลดักระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 11 
4.  ก าหนดวนัท่ี 17 กนัยายน ของทุกปี  เป็น Global Day of Patient Safety และในปีน้ี WHO 12 

launched a global initiative to reduce severe, avoidable medication-associated harm in all countries by 13 
50% over the next 5 years 14 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 15 

1.6 สรุปการประชุมคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากร16 
ดา้นสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557 - 2561) ครั้งที่ 2/2560  วนัที่ 1 สิงหาคม 2560 17 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 18 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์/ (ผูแ้ทน) 19 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์  แจง้ท่ีประชุมว่า การประชุมคณะกรรมการ20 

ขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพในศตวรรษท่ี  21 (พ.ศ. 2557-2561) 21 
ครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 โดย คณะอนุกรรมการด าเนินการจดัประชุมวิชาการประจ าปีระดบัชาติ 22 
เพ่ีอการพฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ (อศบส.) โดยไดก้ าหนดร่างการประชุมวิชาการประจ าปี23 
ระดับชาติ “การพฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ” ครั้งท่ี 4 เร่ือง “เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริม24 
พลงั สรา้งวิชาชีพสุขภาพ (ICT to empower health professional education)” ซ่ึงจะจดัขึ้ นระหว่างวนัท่ี 6 – 8 25 
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร ์ซอยรางน ้า กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 26 
website : www.healthprofessionals21thailand.org และมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 3,500 บาท 27 
(Tentative) 28 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 29 
  30 

http://www.healthprofessionals21thailand.org/
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1.7 ยุทธศาสตรค์วามร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองคก์ารอนามัยโลก ประจ าปี ค.ศ. 2017-1 
2021 2 

เอกสารประกอบ :    1 ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 4 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  แจง้ท่ีประชุมว่า  ส านักงานปลดักระทรวง5 

สาธารณสุข ไดม้ีหนังสือถึงกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองขอน าส่งเอกสารยุทธศาสตรค์วาม6 
ร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกบัองคก์ารอนามยัโลกประจ าปี ค.ศ. 2017-2021 ทั้งน้ีสามารถดาวน์โหลดขอ้มลูได้7 
ท่ี www.bihmoph.net  เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 8 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 9 

1.8 เกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบัน10 
ผลิตแพทย ์พ.ศ. 2560  ในการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 11 

เอกสารประกอบ :    1 ฉบบั 12 
ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ ศรีศุกรี 13 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  แจง้ท่ีประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการประกนั14 

คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา ไดม้ีมติเห็นชอบการน าเกณฑ ์Basic Medical Education WFME Global 15 
Standards for Quality Improvement, The 2012 Revision ของ กสพท ใชใ้นการตรวจประเมินหลกัสูตร16 
แพทยศาสตรบณัฑิต  โดยด าเนินดังน้ี (1) การจัดตั้งสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 17 
2559  เพ่ือเป็นหน่วยงานด าเนินการตรวจประเมินหลกัสตูรแทนการแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินรายสถาบนั 18 
(2) องคป์ระกอบของผูต้รวจประเมิน เป็นผูท้รงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตรภ์ายนอกสถาบนั และ (3) ทบทวน19 
และบูรณาการเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิต20 
แพทย ์ฉบบัปี 2555  ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์Basic Medical Education WFME Global Standards for Quality 21 
Improvement, The 2015 Revision 22 

ทั้งน้ี เกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต และรบัรองสถาบนัผลิต23 
แพทย ์พ.ศ. 2560  ในการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ไดผ่้านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ24 
ประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 เรียบรอ้ย25 
แลว้ ซ่ึง สมพ. จะด าเนินการน าส่งเอกสารหลักฐานน้ี ส่งให ้WFME เพ่ือขอรับรองการจัดตั้งสถาบันรบัรอง26 
มาตรฐานฯ ต่อไป 27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 
  29 

http://www.bihmoph.net/
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วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันศุกรท์ี่ 3 มีนาคม 2560  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาส2 
ราชนครินทร์ และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับ3 
กรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2560  เม่ือวันศุกรท์ี่ 16 มิถุนายน 2560  ณ มหาวิทยาลัย 4 
ธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต 5 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 6 
ผูน้  าเสนอ : คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ9 

บริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวนัศุกร์ท่ี 3 มีนาคม 2560  ณ คณะ10 
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์ และรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ11 
ร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 2/2560  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 16 มิถุนายน 2560  ณ มหาวิทยาลยั 12 
ธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 13 

มติที่ประชุม  :   รบัรองสรุปผลการการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์14 
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 3 มีนาคม 2560  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาส15 
ราชนครินทร์  และรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร ครั้งท่ี 16 
2/2560  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 16 มิถุนายน 2560  ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต ท่ีประชุมไมม่ีการแกไ้ข 17 

 18 
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 19 

3.1  การรบันักศึกษาแพทย ์เพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ในรอบที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 20 
2561 21 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์23 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ท่ีประชุมว่า  จากการประชุมอธิการบดีแห่ง24 

ปร ะ เทศ ไทย ในกา รปร ะ ชุมส ามัญ  ทปอ .  ค รั้ ง ท่ี  2 / 2 5 6 0  เ มื่ อ วัน ท่ี  2 3  เ มษ ายน  2 5 6 0  ณ 25 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต ท่ีประชุมพิจารณาและเห็นชอบเกณฑก์ารรบันักศึกษาของกลุ่มสถาบนั26 
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง 27 
(Admissions) เป็นองคป์ระกอบเกณฑก์ารรบักลุ่มท่ี 10 โดยเกณฑก์ารรบัรอบท่ี 4 จะใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการรบั28 
ในรอบท่ี 3 การรบัตรงร่วมกนัของ กสพท คือ 1) ใชค้ะแนนสอบวิชาเฉพาะของ กสพท น ้าหนักคะแนน 30%  29 
2) ใช ้“คะแนนสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา” ไดแ้ก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ 1 30 
ภาษาองักฤษ ภาษาไทย สงัคมศึกษา น ้าหนักคะแนน 70% และ 3) สอบสมัภาษณ ์(ตรวจสุขภาพกายและจิต) 31 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ 32 
  33 
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3.2 Asian Medical Education Alliance 1 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์3 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์  แจง้ท่ีประชุมว่า  จากการประชุมวิชาการ4 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 18  ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไดป้ระชุม5 
ร่วมกับตัวแทนจากประเทศใน ASIAN และไดจ้ัดท าร่างธรรมนูญใหค้ณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง และให้6 
แกไ้ขภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560  โดยส่งเอกสารใหร้องฯ วิชาการทุกท่าน หลงัจากน้ีจะน าส่งใหป้ระเทศ7 
สมาชิกพิจารณาต่อไป 8 

 มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ 9 

3.3 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19  10 
เอกสารประกอบ : 11 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์/ (ผูแ้ทน) 12 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ก าหนดจดัการประชุมวิชาการแพทยศาสตร13 

ศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งท่ี  19  ในวันท่ี 19-21 ธันวาคม 2561  ซ่ึงในปีน้ีส านักวิชาแพทยศาสตร ์14 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เป็นเจา้ภาพ และครบรอบก่อตั้ง 20 ปี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง การจดัประชุมใน15 
ครั้งน้ีก าหนดใหม้ีวิทยากรต่างชาติมาบรรยายดว้ย   16 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ 17 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 18 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร19 
บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct 20 
Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 21 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์23 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 24 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์  แจง้ท่ีประชุมว่า  กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง25 

ประเทศไทย ไดเ้ขา้ร่วมการคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University 26 
Central Admission System: TCAS)  ปีการศึกษา 2561  โดยรบัในรอบท่ี 3  การรบัตรงร่วมกนั  ซ่ึง ทปอ. จะ27 
เป็นหน่วยกลางในการรบัสมคัรผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. ท่ีก าหนดใหผู้ส้มคัรสามารถเลือกได ้4 สาขาวิชา28 
โดยไม่เรียงอันดับ และในกรณีท่ีผู ้สมัครเลือก กสพท จะสามารถเลือกล าดับย่อยใน กสพท ได้ 4 ล าดับ 29 
เรียงล าดับตามความตอ้งการเช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา ซ่ึงผูส้มคัรจะตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การ30 
คัดเลือกฯ ของ กสพท  โดยต้องเขา้สอบวิชาเฉพาะของ กสพท และเขา้สอบวิชาสามัญของ สทศ. ตาม31 
หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาท่ีก าหนด  ทั้งน้ี กสพท ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะแพทยศาสตร ์16 สถาบนั  คณะ32 
ทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบนั  คณะสตัวแพทยศาสตร์ 8 สถาบนั และคณะเภสชัศาสตร ์11 สถาบนั ในการ33 
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ด าเนินการคดัเลือกผูม้ีความประสงคจ์ะเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทันตแพทยศาสตร1 
บณัฑิต หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2561 ของ กสพท  2 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ 3 

4.2 การด าเนินการของเครือข่ายวิจยักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (MedResNet) 4 
ขอถอนวาระ 5 

4.3 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 6 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 7 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ท่ีประชุมว่า การจดัอบรมของ IMEAc จะ9 

ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง WFME Criteria and SAR writing course ครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 20-24 10 
พฤศจิกายน 2560  และการอบรมผูต้รวจประเมิน ครั้งท่ี 2/2560 วนัท่ี 12-14 ธนัวาคม 2560 11 
        ส าหรบัสถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต จากน้ีไปตอ้งใชเ้กณฑใ์หม่ 12 
โดยสามารถ download เกณฑม์าตรฐาน  เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอตรวจประเมิน SAR Template และ13 
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ www.imeac.org    14 
     หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการติดต่อเจา้หน้าท่ี สามารถติดต่อไดท้าง E-mail: contact@imeac.org 15 
หรือติดต่อ ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  ไดท่ี้ pongsak@imeac.org  16 

 มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 17 

4.4 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 18 
 การติดตามการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ 19 

ครั้งที่ 9  20 
เอกสารประกอบ : 21 
ผูน้  าเสนอ : นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์   22 
นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ผูแ้ทนคณะท างานวิชาการแจง้ท่ีประชุมทราบว่า ขอ้เสนอแนะของการ23 

ประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9  มี 4 ขอ้ ดงัน้ี  24 
1. การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดจ าเป็นตอ้งมีแพทย์25 

ปฏิบติังานอยูใ่นทุกภาพส่วนทั้งภาครฐัและเอกชน ดว้ยคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของการใหบ้ริการ   26 
2.  การจดัการศึกษาระดบัปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ควรด าเนินการตามมาตรฐาน การศึกษา27 

ระดบัสากลท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทยและค านึงถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และศกัยภาพของสถาบนั โดย28 
ก าหนดเป้าหมายบณัฑิตแพทยใ์หม้ีสมรรถนะหลกัและสมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั    29 

3. โครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาแพทยศาสตร ์โดยก าหนด30 
เป้าหมาย วางระบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ ์จดัประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละประเมินผล ภายใตก้ารประกนั31 
คุณภาพการศึกษา โดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 32 

4.  สถาบันพึงมีระบบสนับสนุนให้อาจารย์สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาได้อย่างมี33 
ประสิทธิผล  34 

mailto:contact@imeac.org
mailto:pongsak@imeac.org
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จากขอ้เสนอแนะทั้ง 4 ขอ้น้ัน ในขอ้ท่ี 2 ไดม้ีการด าเนินการโดยมีคณะแพทยศาสตรศิริราช1 
พยาบาลเป็นแกน จดัท า มคอ. แลว้  ส่วนขอ้ 4 มีเจา้ภาพชดัเจนปรากฏตามบนัทึกการประชุม คือมอบหมาย2 
ใหค้ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์เป็นผูร้บัผิดชอบ จึงเสนอแนะท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา การ3 
ติดตามขอ้เสนอแนะท่ี 1 และ 3 ซ่ึงมีหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทร่วมดว้ย  คณะท างานวิชาการ จึงขอใหท่ี้ประชุม4 
พิจารณาการจดัในรูปของ Project โดยขอ้เสนอแนะหลกัๆ หรือใหญ่ๆ อาจใหผู้ส้นใจหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง5 
ด าเนินการ  6 

ท่ีประชุมแสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า ขอ้เสนอแนะบางส่วนก็ไดม้ีการด าเนินการหรืออยู่ระหว่าง7 
ด าเนินการ เช่น สบพช. มีโครงการด าเนินการประเมินแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีการศึกษา 8 
2561 9 

มติที่ประชุม  :  มอบหมายใหค้ณะท างานวิชาการ ท าตารางในการติดตามความกา้วหน้าว่าแต่10 
ละเร่ืองมีการด าเนินการหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้งท่ีท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการติดตามได ้รวมทั้งเสนอ11 
เร่ืองท่ีควรจะท าเป็น Project เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาร่วมกนัถึงความเป็นไปไดแ้ละพิจารณาผูร้บัผิดชอบต่อไป 12 
และเพ่ือเป็นขอ้มลูส าหรบัการเตรียมการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 10 13 

4.5 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ14 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ15 

เอกสารประกอบ : 16 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 17 
รองศาสตราจารย์ นายแพทยรุ่์งนิรนัดร์  ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ท่ีประชุมว่า คณะแพทยศาสตร ์   18 

ศิริราชพยาบาล ก าลงัด าเนินการพิสจูน์อกัษรมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบ19 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในขั้นตอนสุดทา้ย ประกอบดว้ย มคอ.1-7 และขอ้มูลการวิจัย20 
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ทั้งของในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงคาดวา่จะส าเร็จภายใน 2 สปัดาห ์21 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ  22 

4.6 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล  23 
เอกสารประกอบ : 24 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 25 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์    26 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ท่ีประชุมว่า โครงการผลิตแพทย์27 

ตามนโยบายรฐับาล ขณะน้ีเร่ืองยงัอยู่ท่ี สกอ. ขอ้มูลล่าสุดนายกรฐัมนตรีมีความเห็นว่าไม่อยากใหโ้ครงการ28 
ผลิตแพทยเ์พ่ิมผูกพนัไปยงัรฐับาลต่อไป จึงควรแบ่งเป็น 2 โครงการ งบประมาณ 2561-2562 และ 2563-2570 29 
และมอบหมายใหค้ณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล แบ่งงบประมาณเป็น 2 โครงการ และส่งเร่ืองไปยงั สกอ. 30 
เพ่ือน าเสนอรฐัมนตรีกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 31 

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์  แจง้ท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า รัฐมนตรีว่าการ32 
กระทรวงศึกษาธิการ ขอใหม้ีการช้ีแจงขอ้มลู เพราะยงัไม่ชดัเจนว่ามีการขาดแคลนแพทยจ์ริงหรือไม่ และการ33 
ชดใชทุ้นจะมีการปรบัเปล่ียนอย่างไรหรือไม่ทั้งในเร่ืองเงิน ระยะเวลาปฏิบติั การติดตามการคงอยู่/การช าระ34 
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ค่าปรบัของแพทยค์ู่สญัญา โดยมอบหมายใหเ้ลขาธิการ สกอ  ประสานกบั คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราช1 
พยาบาล และเพ่ือช้ีแจงกลบัไปท่ีท่านนายกรฐัมนตรี 2 

มตทิี่ประชุม  :  3 
1) ให้ทุกคณะแพทยศาสตร์ส ารวจขอ้มูลเก่ียวกับการผลิตแพทย์เพ่ิมทั้งโครงการร่วมกับ4 

กระทรวงฯ และ สกอ. เช่น จ านวนท่ีผลิตแพทย ์จ านวนนักศึกษาท่ีลาออก จ านวนนักศึกษาท่ีใชทุ้นครบครบ 3 5 
ปี   6 

2) มอบหมายใหค้ณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น วางระบบในการติดตามนักศึกษาท่ี7 
ลาออกก่อน  ระบบติดตามโครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล และน าเสนอในการประชุมครั้งถดัไป 8 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 9 
5.1 เพ่ือทราบ 10 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ11 
วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560 12 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์14 
ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์แจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดงัน้ี 15 
1. สรุปรายงานการสมัมนา วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ใหป้รบัเปล่ียนรปูแบบการประเมิน16 

ขัน้ตอนท่ี 3 ดงัน้ี 17 
รูปแบบการสอบ OSCE ใหเ้น้น clinical skill ขยายเวลาการสอบ ออกไปเป็นขอ้ละ 18 

10-12 นาที, จ ำนวน 10 ขอ้ 19 
-  Manual skill ท่ีจ าเป็นและส าคญัขอใหส้ถาบนัเป็นผูป้ระเมินและออก certificate 20 

มาให ้เช่น CPR, ET, รบัเด็กในหอ้งคลอด ส่วนหตัถการอ่ืนตามเกณฑ ์แพทยสภา ใหส้ถาบนัพิจารณาจดัเป็น 21 
work place based assessment หรือพิจารณาตามความเหมาะสม รูปแบบน้ีจะเร่ิมใชก้บันักศึกษาชั้นปีท่ี 4  22 
ในการศึกษาภาคตน้ ปี 2563 23 

-  long case  เป็นไปตามเดิม 24 
-  MEQ  จะพิจารณาอีกครั้ง วา่สมควรจะจดัขอ้สอบกลางหรือไมเ่พียงใด 25 

2. แจง้เตือนการลงทะเบียนสอบของนักศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 3 ตามก าหนดเวลาท่ีได้26 
ประกาศใหท้ราบ และขอความร่วมมือใหส้ถาบนัตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้ง 27 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 28 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 29 
ขอเล่ือนไปในการประชุมครั้งหนา้ 30 

  31 
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5.1.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 1 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ท่ีประชุมว่า ยงัมีคณะแพทยศาสตร์4 

ท่ียังไม่ขอรับการประเมิน EdPEx ระดับคณะตามมติท่ีประชุม กสพท ท่ี 1/2551 อยู่อีกจ านวนหน่ึง แต่5 
เน่ืองจาก ภาคผนวก ก เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต) พ.ศ. 2560 6 
องคป์ระกอบท่ี 9 ขอ้มาตรฐานพ้ืนฐาน ม 9.0.4 ไดก้ าหนดใหส้ถาบนัตอ้งด าเนินการพัฒนาสถาบันโดยใช้7 
เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) 8 
ดงัน้ันหากสถาบนักลุ่มน้ีจะขอรบัการประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ก็จะตอ้งเตรียมการด าเนินการ9 
พฒันาสถาบนัตามขอ้ก าหนดน้ีดว้ย  ยกเวน้คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงยงัไมม่ีผูส้ าเร็จการศึกษา 10 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 11 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 12 
- 13 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.  14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  วีระศิริ) 19 
   สรุปผลการประชุม 20 
 21 
 22 
 23 
  (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 24 
  ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
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