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ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ ไดแ้นะน ากรรมการใหม่ ต่อท่ีประชุมดงัน้ี  13 
 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข  14 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 15 
 พนัเอก รองศาสตราจารยสุ์พิชยั  เจริญวารีกุล   16 

รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 17 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 18 

1.1 เรื่องจาก UHOSNET 19 
1.1.1 สรุปประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานบริการสาธารณสุขของหน่วย20 

บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที ่3/2560  ในวนัพฤหสับดีที่ 21 กนัยายน 2560 21 
1.1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุขของหน่วย22 

บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ครั้งที่ 5/2560  ในวนัองัคารที่ 3 ตลุาคม 2560 23 
1.1.3 สรุปประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและการบริหารกองทุนหลกัประกัน24 

สุขภาพแห่งชาต ิปีงบประมาณ 2561  ในวนัศุกรท์ี่ 6 ตลุาคม 2560 25 
ถอนวาระ 26 

1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองคก์าร27 
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ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 30 
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บริหารความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยกบัองคก์ารอนามัยโลก ซ่ึงมีปลดักระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน32 
ร่วมกับผูแ้ทนขององค์การอนามยัโลก (WHO)  ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานอิสระภายในก ากับของ33 
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กระทรวงสาธารณสุข และผูท้รงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ มีผูอ้ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์และ1 
ผูอ้ านวยการส านักการสาธารณสุขระหวา่งประเทศ เป็นเลขานุการ  2 

คณะกรรมการฯ ชุดน้ี มีอ านาจหน้าท่ีหลกัในการก าหนดนโยบายและทิศทางและพิจารณา3 
อนุมติัแผนและงบประมาณ ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศไทยภายใตก้รอบองค์การ4 
อนามยัโลก  2017-2021 (2017-2021 Country Cooperation Strategy : CCS) ไว ้5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  5 

1. Non-communicable Disease 6 
2. Road safety 7 
3. Antimicrobial resistance  8 
4. Migrant health 9 
5. Global Health Diplomacy and International Trade and Health 10 
คณะกรรมการฯ คาดหวงับทบาทการสนับสนุนจาก กสพท ในการประสานงานกับสถาบัน11 

สมาชิกทางดา้นวิชาการ และบทบาทการสนับสนุนจากสถาบนัสมาชิกในการรวบรวมรายช่ือนักวิชาการท่ีมี12 
ผลงานในแต่ละดา้น โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผูป้ระสานกบันักวิชาการโดยตรงผ่านแผนงาน/โครงการ 13 
ซ่ึงส่วนใหญ่ไดร้บัการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) 14 

ทั้งน้ี ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์  อร่ามรตัน์ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา15 
การมอบหมายใหเ้ครือข่ายโรงพยาบาลของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (UHOSNET) เป็น16 
ผูร้บัผิดชอบประสานงาน เน่ืองจากมีภารกิจใกลเ้คียงกบัขอบเขตงานของ CCS  และสามารถประสานกบั17 
นักวิชาการและแหล่งทรพัยากรในแต่ละสถาบนัไดโ้ดยตรง 18 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบและเห็นชอบตามขอ้เสนอ 19 

1.3 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการจดังานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้งที ่20 
3/2560 วนัที่ 12 ตลุาคม 2560 21 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 22 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์23 
  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี 24 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ25 

อ านวยการจดังานครบรอบ 50 ปีแพทยสภา ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 12 ตุลาคม 2560 ต่อท่ี26 
ประชุม สรุปไดว้า่คณะกรรมการแพทยสภาไดด้ าริจะจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาสท่ีก่อตั้งครบ 50 ปี ในวนัท่ี 9 27 
ตุลาคม 2561 โดยแต่งตั้งอนุกรรมการอ านวยการจดังานครบรอบ 50ปีแพทยสภา เพ่ือวางแนวทางการจดั28 
งานและติดตามการด าเนินงานของคณะท างานและอนุกรรมการ 7 ชุด ผลการติดตามจากการประชุมครั้งท่ี 29 
3/2560 วนัพฤหสับดีท่ี 12 ตุลาคม 2560  สรุปไดด้งัน้ี 30 
1. คณะท างานจดัการประชุมวิชาการในโอกาสครบ 50 ปีแพทยสภา 31 
 ก าหนดการประชุมวิชาการ  32 

 กิจกรรมภาคเชา้  :  ส าหรบัประชาชนและผูส้นใจ  33 
 กิจกรรมภาคบ่าย  :   กิจกรรมทางวิชาการส าหรบัแพทยแ์ละบุคลากรสาธารณสุข 34 

จากราชวิทยาลยัฯ และองคก์ร/หน่วยงาน  35 
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 ขอความร่วมมือ กสพท สนับสนุนการจดักิจกรรมส าหรบัประชาชน  1 
 ช่ือเร่ือง “อยากใหล้กูเป็นหมอ หนูจะเรียนหมอ ผมจะเรียนหมอ แบบไหนเรียนจบหมอได”้ 2 
 วนัเวลา วนัศุกรท่ี์ 22 มิถุนายน 2561  เวลา 10.30 ถึง 12.00 น. หรือ 10.00 ถึง 12.00 น. 3 
 สถานท่ี อิมแพค เมืองทองธานี  หอ้งประชุมบรรจุได ้300 คน  หรือ 500 คน 4 
 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน  นักเรียน แพทย ์ ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษา 5 
 วตัถุประสงค ์6 

1. นักเรียนแบบไหน น่าจะเรียนจนจบหมอได ้7 
2. เกณฑก์ารคดัเลือกเป็นนักศึกษาแพทย ์8 
3. ชีวิตของนักศึกษาแพทยแ์ละแพทย ์ท่ีดีและเก่ง เป็นอยา่งไร 9 
4. ท าไมแพทยสภาตอ้งรบัรองหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ก่อนอนุมติัใหส้ถาบนัเปิดรบั10 

นักศึกษาแพทย ์11 
 เน้ือหาสาระ 12 

1. ลกัษณะของนักเรียนท่ีเหมาะสมจะเรียนแพทย ์ควรมีอย่างไร 13 
2. เกณฑก์ารคดัเลือกท่ี กสพท ใชอ้ยู ่มีอะไรและท าไมจึงใชเ้กณฑน้ี์ หรือ เหมาะสมอย่างไรในการ14 

คดัเลือกใหเ้ขา้มาเป็นนักศึกษาแพทย ์15 
3. ผูท่ี้เรียนแพทยใ์หจ้บแบบเกง่และดี  ควรมีลกัษณะท่ีเห็นไดแ้บบใด 16 
4. การรบัรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตของสถาบนัผลิตบณัฑิตแพทยก์่อนเปิดรบั    17 

มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและนักศึกษาอย่างไร 18 
 วิทยากร  จาก กสพท  19 
 งบประมาณ ขอรบัการสนับสนุนจาก กสพท ทั้งน้ีแพทยสภาจะสนับสนุนเฉพาะค่าตอบแทน20 

วิทยากรคนละ 1,000 บาท 21 
2. คณะท างานส่ือสารสงัคมในโอกาสครบ 50 ปี แพทยสภา 22 
 รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงประสบศรี  อ้ึงถาวร เป็นประธาน  23 
 น าเสนอ logo กิจกรรม และช่องทางประชาสมัพนัธ ์24 

3. คณะอนุกรรมการจดังานโครงการ “หมอชวนวิ่ง”  25 
 นายแพทยส์มัพนัธ ์ คมฤทธ์ิ  เป็นประธาน  26 
 ก าหนดจดักิจกรรมทุกภาคประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561  27 
 ก าหนดจดักิจกรรมวิ่งเป็นสายผ่านทุกจงัหวดัโดยส้ินสุดในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2561 ท่ีกระทรวง28 

สาธารณสุข 29 
4. คณะท างานประวติัศาสตรก์ารแพทยไ์ทย : 30 
 นายแพทยศ์ลัยเวทย ์ เลขะกุล เป็นประธาน  31 
 ก าหนดจดักิจกรรมในลกัษณะนิทรรศการ 32 

5. คณะอนุกรรมการสรรหาแพทยต์น้แบบของแพทยสภา 33 
 ศาสตราจารยน์ายแพทยส์มศกัด์ิ  โล่หเ์ลขา เป็นประธาน  34 
 ยงัไมม่ีขอ้ยุติในประเด็นคุณสมบติัของแพทยต์น้แบบ คาดวา่จะพิจารณารปูแบบท่ีเป็น 35 

Pleuripotential 36 
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 ก าหนดประชุมวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 1 
6. คณะอนุกรรมการจดัหน่วยแพทยอ์าสาโอกาสแพทยสภาครบ 50 ปี เพ่ือเทิดพระเกียรติรชักาลท่ี 10  2 
 พล.อ.ต. นายแพทยอิ์ทธพร  คณะเจริญ เป็นประธาน  3 
 ก าหนดจดักิจกรรมในวนัหยุดราชการระหวา่งวนัท่ี 28 กรกฎาคม- 9 ตุลาคม 2561  4 
 มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทัว่ประเทศ 21 แห่งเป็นฐาน  5 
 เนน้การบริการโดยแพทยผ์ูม้ีความรูค้วามช านาญเฉพาะสาขา  6 
 เร่ิมกิจกรรมแรกในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2561 ท่ีจงัหวดัลพบุรี 7 

7. คณะท างานจดัท าของท่ีระลึก/เหรียญกษาปณ ์และตราไปรษณียากรในโอกาสครบรอบ 50 ปีแพทยสภา 8 
 นายแพทยสุ์กิจ  ทศันสุนทรวงศ ์เป็นประธาน  9 
 อยูใ่นระหวา่งการออกแบบ 10 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ โดยเสนอรายนามวิทยากร ดงัน้ี 11 
 รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ลากร  สุรกุลประภา  12 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 13 
 อาจารย ์นายแพทยม์าโนช  โชคแจ่มใส    14 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 15 
 รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงจารุรินทร ์ ปิตานุพงศ ์  16 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 17 
 แพทยห์ญิงกมลวรรณ  ลิมปดาพนัธ ์  18 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์19 
 นายแพทยเ์รืองฤทธ์ิ  ศิริพานิช (ริท The Star)   20 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 21 

1.4 สรุปการประชุมคณะท างานขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคน 22 
ดา้นสุขภาพเพื่อการใชย้าอยา่งสมเหตผุล ครั้งที่ 4/2560  วนัจนัทรท์ี่ 16 ตลุาคม 2560 23 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 24 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  25 
ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้สรุปผลการประชุมคณะท างานขบัเคล่ือนการ26 

พฒันาระบบการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพ่ือการใชย้าอย่างสมเหตุผล  ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวนั27 
จนัทรท่ี์ 16 ตุลาคม 2560  ต่อท่ีประชุมสรุปไดว้า่ 28 

 ไดว้างแผนรวบรวมขอ้สอบท่ีมี RDU concept เก่ียวกบัประเด็น individually appropriate, 29 
correct dose-duration และ cost effectiveness ในรูปแบบต่างๆ ใหศู้นยส์อบของแต่ละวิชาชีพน าไป30 
พิจารณาใช ้31 
  32 
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 การศึกษาต่อเน่ือง และการพฒันาบุคลากรในเร่ือง RDU โดย 1 
o ผลกัดนัใหเ้กิด Continuing Medical Education (CME) หรือ Continuing Education 2 

(CE)  อยา่งแทจ้ริง ผ่านการขบัเคล่ือนของแต่ละสภาวิชาชีพ 3 
o พฒันาบุคลากรผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาล ในเร่ือง RDU practice  4 

 พฒันาการจดัการเรียนการสอน RDU แบบ outcome based ตามหลกัสูตรท่ี กสพท กบั 5 
สบพช. ร่วมกันพัฒนาขึ้ น (www.fda.moph.go.th/sites/drug/Shared Documents/New/RDUcurriculum 6 
2017.pdf)  ซ่ึงเนน้การจดัการเรียนการสอนและการประเมินอยา่งเป็นรปูธรรรม  7 

 ก าหนดจดัอบรมใหแ้ก่อาจารยแ์พทยแ์ละอาจารยเ์ภสชั จ านวน 200 คน ในวนัท่ี 21-22 8 
มีนาคม 2561 โดยไดร้บังบประมาณสนับสนุนจาก สบพช. ส่วนหน่ึง โดยจะขอรบัการสนับสนุนค่าใชจ้่าย9 
จาก กสพท ในส่วนของวิทยากรและกระบวนการรบัลงทะเบียน 10 

มติที่ประชุม  :   รบัทราบ โดยมีขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในการพิจารณาประเมินการใชย้าว่า11 
เห็นสมควรค านึงถึงสถานการณ์/ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชย้าในผูป่้วยแต่ละรายท่ีแตกต่างกันหรืออาจมี12 
ภาวะแทรกซอ้นในระหวา่งการรกัษาพยาบาลดว้ย 13 

1.5 สรุปการประชุมคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการ14 
ขายยา ครั้งที่ 7/2560  วนัจนัทรท์ี่ 30 ตลุาคม 2560 15 

เอกสารประกอบ :  16 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 17 
ศาสตราจารย ์ นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้สรุปผลการประชุมคณะท างานส่งเสริม18 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลว่าดว้ยการส่งเสริมการขายยา ครั้งท่ี 7/2560  เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 30 ตุลาคม 2560 19 
ต่อท่ีประชุมสรุปไดว้า่ คณะท างานชุดน้ีมี แพทยห์ญิงจริยา  แสงสจัจา อดีตผูอ้ านวยการสถาบนับ าราศนรา20 
ดรู เป็นประธาน ด าเนินงานมาอยา่งต่อเน่ืองภายใตค้ณะอนุกรรมการการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล 21 
ไดเ้สนอมาตรการป้องกนัทุจริตในการเบิกจ่ายยาในสวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ   ซ่ึงคณะรฐัมนตรี22 
ได้มีมติรับรองเมื่อวัน ท่ี  12 กันยายน  พ.ศ.2560   รายละเอียดได้เผยแพร่ทาง website  23 
http://bit.ly/Corruption-drug-use-civil-servants ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะเชิงระบบ และขอ้เสนอแนะเชิงภารกิจท่ี24 
ส าคญัดงัสรุปไวใ้นเอกสารประกอบการประชุม 25 

การขับเคล่ือนเร่ืองน้ีมีคณะกรรมการ/คณะท างานหลายภาคส่วนรวมทั้งภาคเอกชน ได้26 
ด าเนินการดว้ย เช่น คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามทุจริต27 
ภาคเอกชน ดังเอกสารประกอบการประชุม  นอกจากน้ันยังมีแผนจะด าเนินโครงการต่อเน่ือง ไดแ้ก่28 
โครงการพฒันาระบบเฝ้าระวงัการส่งเสริมการขายยา  โครงการอบรมและรบัรองผูแ้ทนยาก่อนท่ีจะเขา้มา29 
ติดต่องานในโรงพยาบาล  ขอ้เสนอการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาวา่ดว้ยการใหแ้ละรบัส่ิงสนับสนุน  30 

ทั้งน้ี สืบเน่ืองจากการลงนามความร่วมมือว่าดว้ยจริยธรรมการส่งเสริมการขายยา เสริมสรา้ง31 
ธรรมาภิบาลในระบบยาของประเทศ เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 น้ัน สรุปความคืบหน้าการติดตามผลใน32 
ส่วนของ กสพท ซ่ึงจากการส ารวจในเบ้ืองตน้จากสถาบนัสมาชิกและเครือข่ายโรงพยาบาลในกลุ่มสถาบนั33 
แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยดงัปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม สรุปไดว้่าไดเ้ตรียมด าเนินการใน34 
เร่ืองหลกัสูตรไประดบัหน่ึงแลว้  ส่วนบางเร่ืองยงัคงมิไดด้ าเนินการ เช่น การจดัระบบการรบัการสนับสนุน35 
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จากบริษัทยาอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได ้และจดัใหอ้าจารย์/บุคลากร เปิดเผยความเก่ียวขอ้ง1 
กบับริษัทยา เป็นตน้  อย่างไรก็ตาม มีตัวอย่างท่ีดีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีท่ีจัดให้2 
อาจารยล์งนามรบัรองในเร่ืองจริยธรรม 3 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบ 4 

1.6 รายงานความคืบหนา้การด าเนินงานคณะอนุกรรมการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน5 
วิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) 6 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั  7 
ผูน้ าเสนอ :  รองศาสตราจารยน์ายแพทยณ์รงคช์ยั ยิ่งศกัด์ิมงคล 8 
รองศาสตราจารยน์ายแพทยณ์รงคช์ยั  ยิ่งศักด์ิมงคล แจง้ต่อท่ีประชุมว่าตามท่ี กสพท ได้9 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดา้นแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบัน10 
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากรสายสนับสนุนท่ีรับผิดชอบงานดา้น11 
แพทยศาสตรศึกษาในทุกสถาบันสมาชิก ตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์แห่ง12 
ประเทศไทย ครั้งท่ี 17 เมื่อวนัท่ี 21 ตุลาคม 2559 น้ัน  คณะอนุกรรมการฯ ไดจ้ดัประชุมเมื่อวนัท่ี 18 13 
พฤษภาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในคราวท่ีจัดประชุมวิชาการ14 
แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 18 และการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาอาเซียน เพ่ือ15 
เฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ดงัเอกสารประกอบการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 16 
 จดักิจกรรมเพ่ือสรา้งเสริมความสมัพนัธร์ะหว่างสถาบนั ปีละ 2 ครั้ง และรายงานความคืบหน้ากบักลุ่ม17 

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 18 
ครั้งท่ี 1  จดัพรอ้มประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 19 
ครั้งท่ี 2  จดัประชุมแลกเปล่ียนความรูท้างดา้นวิชาการหรือวิจยัร่วมกนั  20 

 วิธีการแลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกนั : การศึกษาดงูาน ผ่านทาง Website ผ่านทาง line group 21 
 หวัขอ้ : การจดัการเรียนการสอน การจดัสอบ การตดัเกรด การดแูลนักศึกษา การเก็บขอ้มลู WFME 22 

และขอ้มลูอ่ืนๆ 23 
 การออกหนังสือเชิญประชุม ทางคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จะประสานงานกบั24 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ต่อไป 25 
 แต่ละสถาบนัควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรูข้องบุคลากรสายสนับสนุนใน26 

การจดัประชุมของเครือขา่ย 27 
 เครือข่ายสายสนับสนุนควรมีการจดักิจกรรมเพ่ือสรา้งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งสถาบนั 28 

มติที่ประชุม  :   รบัทราบ ทั้งน้ีเพ่ือใหค้ณะท างานชุดน้ีสามารถขบัเคล่ือนต่อไปได้  จึง29 
เห็นสมควรจดัใหม้ีผูแ้ทนจากคณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา กสพท ร่วมเป็นท่ีปรึกษาในการจดั30 
ประชุมหรือจัดกิจกรรมด้วย นอกจากน้ันอาจพิจารณาใหค้ณะท างานชุดน้ีได้ช่วยสนับสนุนงานของ31 
คณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมจดัประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ส่วน32 
เร่ืองงบประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรมท่ีสรา้งคุณค่าดา้นแพทยศาสตรศึกษาน้ัน เห็นสมควรใหเ้สนอ33 
โครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการอ านวยการ กสพท  โดยแต่ละสถาบนัสมาชิก34 
เป็นผูร้บัผิดชอบงบประมาณในการเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมของบุคลากรในสงักดั 35 
 36 
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วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ1 
ไทย ครั้งที่ 4/2560   เม่ือวนัศุกรท์ี่ 4 สิงหาคม 2560  ณ หอ้งประชุมกวี ทงัสุบุตร ชั้น 5 2 
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร ์ คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  และรบัทราบ3 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ  ครั้ง4 
ที่ 3/2560  เม่ือวนัศุกรท์ี่ 15 กนัยายน 2560 ณ หอ้งราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 5 
รอบพระชนมพรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถ ี6 
เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 7 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอ 9 
 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี 10 

4/2560 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 4 สิงหาคม 2560 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ใหท่ี้ประชุมพิจารณา11 
รบัรอง   12 

 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน13 
แพทยศาสตร ์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2560  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 15 กนัยายน 2560  ณ โรงพยาบาลราชวิถี  14 
ใหท่ี้ประชุมรบัทราบ 15 

มตทิี่ประชุม  :    16 
 รบัรอง  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศ17 

ไทย ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 4 สิงหาคม 2560  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยไม่มี18 
ขอ้แกไ้ข  19 

 รับทราบ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่ม20 
สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2560  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 15 กนัยายน 2560  ณ โรงพยาบาล21 
ราชวิถี  22 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 23 

3.1  การจดัสอบเพ่ือประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่24 
3 (MEQ) รูปแบบใหม่ 25 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์27 
รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรัพย ์ แจง้ต่อท่ีประชุมแทนผูอ้ านวยการศูนย์28 

ประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) วา่ 29 
สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี ผ่านมา ศรว. เตรียมจะปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดสอบ ซ่ึง30 

ประกอบดว้ย สอบอตันัยประยุกต์ (MEQ)  สอบรายยาว (Long case) และ การประเมินความรูท้างดา้น31 
ทกัษะและหตัถการทางคลินิก (OSCE)  ดงัน้ี 32 

 การจดัสอบ OSCE ในปีการศึกษา 2562  โดยลดจ านวนขอ้ เพ่ิมเวลาในแต่ละขอ้ และจดั33 
สอบเฉพาะบางเร่ือง บางเร่ืองจะมอบใหเ้ป็นความรบัผิดชอบของสถาบนัในการจดัสอบ  34 
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 การจดัสอบ MEQ โดย ศรว. จดัท าตน้ฉบบัขอ้สอบใหส้ถาบนัด าเนินกระบวนการผลิต จดั1 
สอบและส่งผลสอบให ้ศรว. เพ่ือลดขอ้กงัวลเร่ืองมาตรฐานของขอ้สอบท่ีแต่ละสถาบนัออก ทุกสถาบนัตอ้ง2 
จดัสอบพรอ้มกนั ปีละ 2 ครั้ง โดยมีเง่ือนไขช่วงเวลาจดัสอบหลงัจากท่ีผูเ้รียนผ่านกระบวนวิชาหลกัแลว้ 3 
ด าเนินการจดัสอบใหป้ระกาศผลสอบครั้งท่ี 1 ทนัท่ีผูส้อบไมผ่่านจะสามารถสมคัรสอบครั้งท่ี 2 ได ้ดงัน้ี 4 
การสอบครั้งท่ี 1  วนัอาทิตยท่ี์ 13 มกราคม 2562  ก าหนดส่งผลสอบภายใน 1 เดือนคร่ึง 5 
การสอบครั้งท่ี 2  วนัอาทิตยท่ี์ 10 มีนาคม 2562   ก าหนดส่งผลสอบภายใน 1 เดือน (9 เมษายน 2562 6 
หรืออย่างชา้ก่อนสงกรานต์ เน่ืองจาก ศรว. จะมีภาระในการจดัสอบขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ในเดือนเมษายน 7 
2562) 8 
กระบวนการตรวจขอ้สอบ :  เมื่อส้ินสุดการสอบ ศรว. จะส่งเฉลยใหใ้ชใ้นการตรวจซ่ึงอาจต้องประชุม9 
ซกัซอ้มความเขา้ใจใหต้รงกนัก่อน  และตอ้งประกาศผลสอบทุกสถาบนัพรอ้มกนั 10 
กระบวนการรบัสมคัรสอบ :  อยู่ท่ีสถาบนัท่ีจดัสอบ นอกจากผูเ้รียนในสงักดัแลว้ สถาบนัสามารถรบัสมคัร11 
ผูส้อบจากต่างสถาบนั รวมทั้นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากต่างประเทศได ้ โดยขอใหส้ถาบนัแจง้จ านวนท่ีนัง่12 
สอบท่ีจะรบัเพ่ิมจากจ านวนผูเ้รียนในสงักดัให ้ศรว. ล่วงหนา้ 13 

มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมรบัทราบการเปล่ียนแปลงทั้งการจดัสอบ OSCE และ MEQ 14 
เห็นชอบตามก าหนดวนัจดัสอบ MEQ ทั้งสองครั้ง โดยมีขอ้เสนอแนะในพิจารณาลดระยะเวลาการส่งผลการ15 
สอบเป็นภายใน 2 สปัดาห ์เพ่ือใหท้นัท่ีจะประกาศผลสอบและผูท่ี้สอบไม่ผ่านจะสมคัรสอบรอบท่ี 2 ไดท้นั16 
ทั้งน้ี หากในอนาคตพบว่ามีผูส้อบไม่ผ่านทั้ง 2 ครั้ง ซ่ึงตามเง่ือนไขตอ้งรอสอบในปีการศึกษาถดัไป เวน้แต่17 
เมื่อมีผูส้อบไมผ่่านจ านวนมาก ท่ีประชุมอาจพิจารณาทบทวนเป็นปีๆ ไป 18 

3.2 โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์ครั้งที่ 19 19 
เอกสารประกอบ : powerpoint  1 ชุด 20 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์21 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์แจง้หลกัสตูร “การพฒันาผูบ้ริหารสถาบนั22 

ผลิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย” รุ่นท่ี 19  ต่อท่ีประชุมวา่ หลกัสตูรน้ีมีวตัถุประสงค ์4 ประการไดแ้ก่ เพ่ือเสริม23 
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหาร  เพ่ือพัฒนาและเสริมสรา้งความรูเ้ก่ียวกับการบริหาร และพัฒนา24 
สถาบันผลิตแพทยแ์ละโรงพยาบาลในสังกัด  เพ่ือเสริมสรา้งความรูใ้นการพัฒนาตนเองดา้นทักษะการ25 
จัดการ ภาวะผูน้ า  และเพ่ือส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันผลิตแพทย์ทั้ งในและ26 
ต่างประเทศ  ก าหนดจดัวนัจนัทรถึ์งวนัศุกร ์ ระหวา่งวนัท่ี 4-30 มิถุนายน 2561 โดยจะมีการศึกษาดูงานทั้ง27 
ในประเทศและ ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ (Erasmas University, University of Groningen และ Maastricht 28 
University)  ก าหนดรบัสมคัร วนัท่ี 1 มีนาคม 2561  ส าหรบัคณะแพทยศาสตร ์แห่งละ 2 คน และศูนย์29 
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก แห่งละ 1 คน โดยเปิดใหผู้บ้ริหารท่ีสนใจร่วมกิจกรรมเฉพาะการดงูานไดด้ว้ย 30 

มตทิี่ประชุม   :  รบัทราบ  31 
  32 
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3.3 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 1 
เอกสารประกอบ : - 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 
รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าตามปกติการประชุม4 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ จดัขึ้ นทุก 7 ปี แต่ละครั้งใชเ้วลาเตรียมการ 2-4 ปี ซ่ึงตามก าหนดการเดิมการ5 
ประชุมครั้งท่ี 10 จะจดัขึ้ นในปี 2565 แต่จากการประชุมครั้งท่ีแลว้ไดม้ีขอ้สงัเกตว่าระยะเวลา 7 ปีอาจไม่6 
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการขยบัเวลาจดัประชุมใหเ้ร็วขึ้ น และหาก7 
พิจารณาเห็นชอบใหข้ยบัเวลาใหเ้ร็วขึ้ น เห็นสมควรจดัช่วงเวลาใด 8 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดใ้หข้อ้มูลเพ่ิมเติมว่าการประชุม9 
แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติซ่ึงเร่ิมประชุมครั้งแรกเมื่อปี 2499 โดยมีมติใหจ้ดัการประชุมต่อเน่ืองทุก 6 ปี 10 
แต่ดว้ยขอ้จ ากดัเร่ืองความพรอ้มในขณะน้ัน จึงขยายเวลาเป็น 7-8 ปี แต่ขณะน้ีเปล่ียนแปลงเร็วมาก การจดั11 
ประชุมแบบเดิมอาจไม่เหมาะทั้งเง่ือนเวลา และประเด็นการประชุมท่ีส าคญั จึงอาจพิจารณาเช่นกระจาย12 
ประชุมย่อยๆ แลว้ค่อยประชุมสรุปร่วมกนัเป็นช่วงๆ ไป เป็นตน้ ท่ีประชุมน้ีอาจตั้งคณะท างานขึ้ นทบทวน13 
วิธีการจดัประชุม  14 

มตทิี่ประชุม  :   มอบคณะท างานวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ทบทวนและก าหนดวิธีการจดั15 
ประชุม โดยอาจพิจารณาเชิญแกนน ากลุ่มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาแพทยศาสตรเ์ขา้ร่วมทีม16 
ดว้ย เช่น ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ิจารณ ์ พานิช เป็นตน้ 17 

3.4 การดูงานที่ NUS และโรงเรียนแพทยใ์นประเทศสิงคโปร ์18 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์20 
รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าไดร้บัการประสานจาก21 

ผูบ้ริหาร National University of Singapore(NUS)  ตอบรบัใหเ้ดินทางไปศึกษาดูงานการจดัการศึกษา22 
แพทยศาสตร ์ณ Yong Loo Lin School of Medicine, Duke-NUS Medical School และ Lee Kong Chian 23 
School of Medicine ประเทศสิงคโปร ์ในช่วงวนัท่ี 15 มกราคม 2561 24 

โดยขอใหท้ าเร่ืองขอดงูานเป็นทางการไป พรอ้มทั้งจ านวนและขอ้มลูหากผูดู้งานไดล้งทะเบียน25 
เขา้ร่วมประชุม Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC 2018)  ซ่ึงจดัประชุมในช่วงเวลาท่ี26 
ต่อเน่ืองกนั  จากการส ารวจคณะกรรมการฯ ผ่านทาง E-mail ไดจ้ านวนผูส้นใจเขา้ร่วมศึกษาดูงานเพียง 5 27 
คน จึงขอค าตอบจากท่ีประชุมหากจะมีผูส้มคัรเพ่ิม 28 

มติที่ประชุม  :   เน่ืองจากมีจ านวนผูส้นใจน้อย จึงเห็นสมควรตอบปฏิเสธไป  ทั้งน้ีหาก   29 
มหาวิทยลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงเตรียมจะส่งคณาจารยเ์ขา้ประชุม APMEC 2018 อยู่แลว้ และประสงคจ์ะ30 
ร่วมศึกษาดงูานดว้ย ขอใหแ้จง้ภายในวนัน้ี หากมีจ านวนเพียงพอทาง กสพท จะไดด้ าเนินการเร่ืองการขอดู31 
งานใหต่้อไป 32 
  33 
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3.5 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทย 1 
ศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2561 2 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 3 
ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  4 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าขอเล่ือนการประชุม5 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2560 ไปรวมกบัการ6 
ประชุมในเดือนมกราคม 2561 และไดน้ าเสนอร่างก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ7 
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2561 ใหท่ี้ประชุมพิจารณาดงัน้ี 8 

ก าหนดประชุม 

วนัศุกรท่ี์ 

คณะกรรมการ

อ านวยการฯ ครั้งท่ี 

คณะกรรมการ 

บริหารฯ ครั้งท่ี 
สถานท่ี 

10 มกราคม 2561 1/2561 1/2561 คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2 มีนาคม 2561  2/2561 คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

20 เมษายน 2561 2/2561 3/2561 คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 

1 มิถุนายน 2561  4/2561 คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

20 กรกฎาคม 2561 3/2561 5/2561 วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ฯ 

7 กนัยายน 2561  6/2561 คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

19 ตุลาคม 2561 4/2561 7/2561 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม 

7 ธนัวาคม 2561  8/2561 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

มตทิี่ประชุม  :   เห็นชอบ โดย 9 
 เปล่ียนวันประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 4/2561 จากวันศุกร์ท่ี 1 มิถุนายน 2561  10 

เป็นวันศุกร์ท่ี 8 มิถุนายน 2561 เน่ืองจากตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ศรว.  11 
ซ่ึงนัดหมายไวก้่อนแลว้ 12 

 เน่ืองจากส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ13 
แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทยในเดือนธันวาคม 2561 อาจพิจารณาเล่ือนวนัประชุม วนัท่ี 7 14 
ธันวาคม 2561 ใหส้อดคลอ้งกนั จึงรอผลการยืนยนัวนัจัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 8  15 
จากส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง ซ่ึงไมม่ีผูแ้ทนเขา้ประชุมในครั้งน้ี 16 

  17 
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วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 

4.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทนัตแพทย 2 
ศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 3 
(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 4 

 การเทียบการส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศ5 
และตา่งประเทศ 6 

 หนงัสือตอบจากแพทยสภา เรื่อง ขออนุมตัเิพ่ิมจ  านวนรบันิสิตนกัศึกษาแพทย ์7 
เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 8 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 9 
รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ต่อท่ีประชุมสรุปไดว้่า 10 

สรุปผูส้มัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45,042 คน เป็นผูท่ี้ช าระเงินแลว้ 43,696 11 
คน  เป็นผูท่ี้ส่งเอกสารสมบรูณ ์ 43,195  คน ส่งเอกสารไม่สมบรูณ ์501 คน โดยมีสาเหตุท่ีเอกสารไม่12 
สมบรูณด์งัน้ี 13 

 รปูถ่าย:  มีขนาดเล็ก, ไมสุ่ภาพ, ระยะเวลาเกิน 6 เดือน, ไมต่รงกบัสถานะปัจจุบนั 14 
 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน:  ไมล่งนาม, มองไมเ่ห็น, ลงนามไมต่รงกบัช่ือในบตัร 15 
 วุฒิการศึกษา:  ไม่ส่ง ปพ.7, ปพ.1 ไม่สมบรูณ,์ หนังสือรบัรองหมดอายุ, เอกสารไม่ชดัเจน, เรียนสูงกว่าปี 16 

1  แต่ไมม่ีเอกสารลาออก 17 

สรุปการจดัสนามสอบวิชาเฉพาะ 18 

ID สนามสอบ 
จ านวนท่ีเลือก

สมคัรอนัดบั 1 

จ านวนท่ี

สนามสอบรบั

ได ้

จ านวนท่ี

จดัใหส้อบ 

11 กทม. เขตท่ี 1 จุฬา 10,646 6,900 6,900 
12 กทม. เขตท่ี 2 ธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสิต 5,114 6,840 6,730 
13 กทม. เขตท่ี 3 ศิริราช 2,339 6,000 3,652 
14 กทม. เขตท่ี 4 มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 1,165 4,000 2,372 
2 จงัหวดัเชียงใหม ่ 4,159 4,110 4,110 
3 จงัหวดัขอนแก่น 5,881 6,000 5,978 
4 จงัหวดัสงขลา 4,708 5,000 4,779 
5 จงัหวดัพิษณุโลก 2,952 2,300 2,300 
6 จงัหวดัอุบลราชธานี 2,152 2,200 2,161 
7 จงัหวดัชลบุรี 1,999 2,100 2,117 
8 จงัหวดันครราชสีมา 2,080 2,100 2,096 

 

รวม 43,195 
 

43,195 
              ขอ้มลู ณ วนัท่ี 7 พ.ย. 2560  11.53 น. 19 
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 เปรียบเทียบการส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลายจากโรงเรียนนานาชาตทิั้งในประเทศและ1 
ตา่งประเทศ 2 

สรุปจากท่ีประชุมคณะท างานจดัการสอบคดัเลือกฯ ส าหรบัการเทียบคะแนน O-NET 60 %  3 
เมื่อพิจารณาจากค่าสถิติการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 เมือ่ปีการศึกษา 2559 4 

วิชา n mean Percentile ของคะแนน 60 

ภาษาไทย 378,737 52.29 64.56 
สงัคม 379,500 35.89 98.72 
ภาษาองักฤษ 379,313 27.76 95.27 
คณิตศาสตร ์ 379,601 24.88 95.60 
วิทยาศาสตร ์ 378,799 31.62 98.55 

จากขอ้มลูตามตารางขา้งตน้ท่ีประชุมเห็นว่า ผูท่ี้สอบ GED แบบเดิม (5 กลุ่มวิชา) ไม่ควร5 
น ามาใชใ้นการคิดเทียบคะแนน O-NET 60 % เช่นเดียวกบัผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 แต่6 
จะเทียบคะแนนส าหรบัวุฒิ GED แบบใหม่ ว่าตอ้งมีคะแนนสอบ 4 กลุ่มวิชา(วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์7 
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร)์ แต่ละวิชาตอ้งไดไ้ม่ต า่กว่า 165 คะแนน หรือเฉล่ียรวม 4 วิชาไม่ต า่กว่า 660 8 
คะแนน ส่วนวุฒิ IGCSE ตอ้งไดอ้ย่างน้อยเกรด B ทุกวิชา (ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์9 
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร)์ ส าหรบัในปีการศึกษา 2562 ท่ีประชุมเห็นว่าไม่ควรระบุวิชาในหมวดของ10 
วิทยาศาสตร ์ซ่ึงเหมือนกบัรายวิชาวิทยาศาสตรใ์นการสอบ O-NET ของประเทศไทย  11 
 หนงัสือตอบจากแพทยสภา เรื่อง ขออนุมตัเิพ่ิมจ  านวนรบันิสิตนกัศึกษาแพทย ์12 

การท่ีแพทยสภาไดม้ีมติอนุมติัเฉพาะปีการศึกษา 2561 ใหก้ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง13 
ประเทศไทย ประกาศรบัผูเ้ขา้ศึกษาเกินศกัยภาพท่ีไดร้บัการรบัรองจากแพทยสภา 10% แต่ไม่เกิน 10 คน 14 
ในแต่ละสถาบนั ซ่ึงหากผูผ่้านการคดัเลือกทุกคนยืนยนัสิทธิ สถาบนัก็จะสามารถรบัเขา้ไดท้ั้งหมด โดยให้15 
ทุกโรงเรียนแพทยส์่งรายช่ือนักศึกษาท่ีรบัไวแ้ละจ านวนท่ีรบัเกินใหแ้พทยสภาทราบดว้ยน้ัน  ท่ีประชุม16 
คณะท างานสอบคดัเลือกฯ เห็นว่า กสพท ควรรบัทราบตวัเลขของแต่ละสถาบนัท่ีรบันิสิตนักศึกษาแพทย์17 
เขา้ศึกษา แต่เน่ืองจากมีหลายสถาบนัท่ีรบัหลายช่องทาง จึงไมท่ราบวา่ช่องทางใดท่ีรบัเกินจ านวน ดงัน้ันจึง18 
จะขอใหทุ้กสถาบนัส่งรายช่ือผูล้งทะเบียนเรียนภายในสปัดาหท่ี์ 3 ของการเปิดภาคเรียนภาคแรก (วนัท่ี 7 19 
กนัยายน 2561) โดยแสดงขอ้มลูการรบัในแต่ละรอบ ส่งใหแ้พทยสภาและส าเนาให ้กสพท ทราบ   20 

รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า ระบบ TCAS (Thai 21 
University Center Admission System) จดัการขอ้มลูการคดัเลือก โดยสามารถตัดช่ือผูส้มคัรท่ีไดร้บั22 
คดัเลือกเขา้ศึกษา ณ สถาบนัใดสถาบนัหน่ึงแลว้ออก  23 

มติที่ประชุม  :  รบัทราบ และเห็นชอบใหทุ้กคณะตอ้งส่งรายช่ือให ้กสพท ทาง e-mail ซ่ึง 24 
กสพทจะส่งต่อใหทุ้กสถาบนัไดท้นัตามก าหนดของระยะเวลาแต่ละรอบ 25 

4.2  การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 26 
เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 27 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์28 
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รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้การด าเนินงานของสถาบนัรบัรอง1 
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ) หรือ The Institute for Medical Education Accreditation 2 
(IMEAc) ต่อท่ีประชุมสรุปไดว้า่  3 
1. ไดจ้ดัท าคู่มือประกอบเกณฑม์าตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์ระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2560 4 

(TMC.WFME.BME.Standards) ซ่ืงได้ใช ้ประกอบกับประกาศหลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการ/5 
ปรบัปรุงหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์พ.ศ. 2560 ของแพทยสภา เพ่ือให้6 
ผูใ้ชไ้ดเ้ขา้ใจเกณฑต์รงกนัมากขึ้ น คู่มือน้ีผ่านการประชุมรบัฟังความเห็นจากอาจารยข์องทุกสถาบนัแลว้7 
ว่ามีประเด็นใดท่ียงัไม่ชดัเจน หากท่ีประชุมคณะกรรมการของ สมพ. ในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 8 
พิจารณาแลว้ จะได้ปรับปรุงและเผยแพร่ทั้งเกณฑ์และคู่มือน้ีทาง website(http://www.imeac.org) 9 
ต่อไป 10 

2. ก าหนดจะจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “WFME Criteria and SAR writing course” ครั้งท่ี 2/2560 11 
ระยะเวลาการอบรม 5 วนั ระหวา่งวนัท่ี 20-24 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงไดอ้อกหนังสือเชิญทุกสถาบนัแลว้ 12 
โดยเปิดใหผู้บ้ริหารและผูป้ระเมินท่ีผ่านการอบรมรุ่นก่อนๆ สมัครเขา้รบัการอบรมเฉพาะในวนัท่ี 20 13 
พฤศจิกายน 2560 เพ่ือรบัทราบการเปล่ียนแปลงเกณฑ ์และขัน้ตอนการประเมินได ้14 

3. ก าหนดจะจดัอบรมผูต้รวจประเมิน ครั้งท่ี 1/2560  ในวนัท่ี 12-14 ธันวาคม 2560 คุณสมบติัของ 15 
ผูเ้ขา้รับการอบรมตอ้งเป็นอาจารยแ์พทย์ท่ีผ่านการอบรมเกณฑ์และการเขียนรายงานการประเมิน16 
ตนเอง และหากเป็นผูป้ระเมินเดิมจะตอ้งผ่านการอบรมวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 ก่อน เพ่ือใหม้ี17 
ความเขา้ใจอยา่งต่อเน่ือง โดยสามารถดูรายละเอียดคุณสมบติัของผูท่ี้จะไดร้บัการรบัรองเป็นผูป้ระเมิน18 
ไดท่ี้เว็บไซตข์อง สมพ. 19 

4. ขอ้มลูการส่งรายงานประจ าปี (Annual progress Report)   20 
o 8 สถาบนัท่ีถึงรอบส่งรายงานในปี 2560 ส่งครบแลว้ 21 
o 5 สถาบนัท่ีจะครบก าหนดส่งรายงานฯ ครั้งท่ี 1 ในปี 2561 นับจากวนัไดร้บัการรบัรอง ไดแ้ก่ 22 

- คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช   (วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2561) 23 
- วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต          (วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์2561) 24 
- คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์    (วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561) 25 
- คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร      (วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561) 26 
- ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี   (วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561) 27 

o Annual progress Report template เปิดให ้download ท่ี http://www.imeac.org 28 
o ขอความร่วมมือทุกสถาบันศึกษาขอ้มูลและรายละเอียดการจัดท าและการส่งรายงานฯ อย่าง29 

เคร่งครดั 30 
5. สถาบนัท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการตรวจประเมิน ไดแ้ก่  31 

o ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง อยู่ในระหว่างการรอเสนอคณะกรรมการบริหาร 32 
สมพ. พิจารณาในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 33 

o วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง  34 
อยูใ่นระหวา่งการรอน าผลประเมินเขา้พิจารณารบัรองเพ่ือเปิดด าเนินการ  35 

o คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อยูใ่นระหวา่งรอเขา้สู่กระบวนการกลัน่กรอง  36 
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6. การประเมินเพ่ือรบัรองหลกัสตูร ตามประกาศของแพทยสภา ครอบคลุมทั้งหลกัสูตรท่ีขอเปิดใหม่ และ1 
หลกัสูตรท่ีปรบัปรุงซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมศักยภาพการรบัผูเ้รียนและการเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิตดว้ย จึงขอ2 
ความร่วมมือจากทุกสถาบนัใหค้วามส าคญักบัเอกสารท่ีใชใ้นการขอประเมิน และรายงานการประเมิน3 
ตนเอง จะตอ้งด าเนินการตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครดั ดงัน้ี 4 
6.1 สง่หนังสือแสดงความจ านงขอรบัการตรวจประเมินไปท่ีแพทยสภา 5 
6.2 ส่งส าเนาหนังสือแจง้ความจ านง พรอ้มเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR), หลกัสูตร, flash 6 

drive (ท่ีบรรจุ PDF file ของ SAR และ file เอกสารหลกัฐาน) ถึงผูอ้ านวยการ สมพ. 7 
6.3 ส่งเล่ม SAR ท่ีเขียนตามเกณฑ ์TMC.WFME.BME.Standards 2017 โดยใช ้template ของ สมพ.  8 

ใชต้วัอกัษร font TH SarabunPSK /TH Sarabun New ขนาด 14/Times New Roman ขนาด 12 9 
6.4 การเตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีจดัเก็บใน flash drive ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี 10 

- หลกัฐานในรปู PDF file โดยระบุหนา้และ highlight ส่วนท่ีอา้งอิง 11 
- ใส่รหสัเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานแต่ละขอ้ เช่น ม1.1.1-1, ม1.1.1-2 เป็นตน้ 12 
- เก็บเป็น folder-subfolder ตามองคป์ระกอบ-องคป์ระกอบยอ่ย 13 
- ท า hyperlink จากเล่ม SAR 14 

6.5 ช าระค่าธรรมเนียมการขอรบัการตรวจประเมินจ านวน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถว้น) ซ่ึงเงิน15 
จ านวนน้ีจะรวมอยูใ่นค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไมคื่นแมว้า่ภายหลงัพบว่าสถาบนัไม่16 
พรอ้มและไมมี่การตรวจประเมินเกิดขึ้ นจริง 17 

6.6 หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการติดต่อเจา้หน้าท่ี สามารถติดต่อไดท้าง email: contact@imeac.org 18 
หรือ ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ ไดท่ี้ pongsak@imeac.org 19 

7. ขณะน้ี สมพ. อยู่ระหว่างขอรบัการประเมินและรบัรองคุณภาพจาก WFME ผูต้รวจประเมินจะพิจารณา20 
จากทั้งกระบวนการ Site visit และกระบวนการประชุมตดัสิน เพ่ือประหยดังบประมาณ จึงเตรียมจดัให้21 
ประเมินทั้ง 2 กระบวนการในช่วงเวลาเดียวกนัดงัน้ี 22 
7.1 Site visit ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน  23 

โดยขอใหเ้ตรียมรายงานการประเมินตนเองเป็นฉบับภาษาอังกฤษเพ่ิมอีกจ านวน 1 เล่ม  24 
ส่วนเอกสารประกอบไมเ่ป็นภาษาองักฤษได ้25 

7.2 กระบวนการประชุมตดัสินของคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 26 
ประมาณการงบประมาณไวท้ั้งส้ิน 3 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมประมาณ 6 หมื่น27 

ดอลลาร์สหรัฐ และการเดินทางของผูป้ระเมินซ่ึงมีเง่ือนไขว่าการประเมินในโซนเอเชีย   คณะกรรมการ28 
จะตอ้งมาจากโซนยุโรปหรืออเมริกา ซ่ึงใชเ้วลานานกว่า 5 ชัว่โมง ตอ้งนัง่ชั้นธุรกิจ ซ่ึงขณะน้ีทาง สมพ. ได้29 
ช าระค่าใชจ้่ายงวดท่ี 1 ตามท่ี WFME เรียกเก็บแลว้ 30 

มตทิี่ประชุม  :    รบัทราบ 31 

4.3 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 32 
- การติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา33 

แห่งชาต ิครั้งที่ 9 34 
เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 35 
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ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท 1 
อาจารยน์ายแพทยจิ์โรจน์ สรูพนัธุ ์2 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์ศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท แจง้สรุปผลการติดตามการด าเนินการ3 
ตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 9 จ านวน 4 ขอ้ ต่อท่ีประชุมดงัเอกสาร4 
หมายเลข 4.3-1 ซ่ึงแสดงแนวปฏิบติั และผูร้บัผิดชอบไว ้สรุปไดว้า่ 5 

1) การจดัระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดจ าเป็นตอ้งมีแพทย์6 
ปฏิบติังานอยู่ในทุกภาคส่วนทั้งภาครฐัและเอกชน ดว้ยคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกับบริบทของการใหบ้ริการ 7 
ไดแ้ก่ แพทยผ์ูใ้หบ้ริการสุขภาพระดบัตน้และระดบักลาง แพทยผ์ูใ้หก้ารบริบาลผูป่้วยซบัซอ้น และแพทย์8 
ผูพ้ฒันาองคค์วามรู ้การศึกษาและเทคโนโลยี จึงสมควรปรบัเปล่ียนการศึกษาแพทยศาสตรเ์พ่ือผลิตแพทย์9 
ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายน้ี  10 

ผูร้บัผิดชอบ :  รองปลดักระทรวงสาธารณสุข 11 
ความคืบหนา้ :   รองปลดักระทรวงสาธารณสุขท่ีดูแลดา้นก าลงัคน ไดป้ระชุมร่วมกบั สบพช 12 

เตรียมจะตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าท่ีส ารวจและคาดการณค์วามตอ้งการของแพทย์ พิจารณาและก าหนด13 
สดัส่วนของแพทย ์วางแผนบรูณาการการผลิตแพทย์ และการปรบัระบบแพทยใ์ชทุ้นใหส้อดคลอ้งกบัความ14 
ตอ้งการความหลากหลายของแพทย ์แต่เน่ืองจากไม่มีผูแ้ทน สบพช ในการประชุมน้ีจึงยงัไม่ทราบความ15 
คืบหนา้ในการด าเนินการ 16 

2) การจัดการศึกษาระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ควรด าเนินการตามมาตรฐาน17 
การศึกษาในระดับสากลท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทย และค านึงถึงวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และ18 
ศกัยภาพของสถาบนัโดยก าหนดเป้าหมายบณัฑิตแพทยใ์หม้ีสมรรถนะหลกั

1
 และสมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั

2
 มี 19 

7 แนวปฏิบติั 20 
ผูร้บัผิดชอบ :   คณะอนุกรรมการจดัท าร่างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (น าโดย รอง21 

ศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ประดิษฐสุวรรณ), สถาบนัผลิตแพทย,์ IMEAc และ กสพท 22 
ความคืบหนา้ :  คณะท างานฯ ไดบ้รูณาการกบัการจดัท าร่าง มคอ. 1 หลกัสูตรแพทยศาสตร23 

บณัฑิต ซ่ึงไดร้ะบุสมรรถนะหลกัและสมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญัแลว้ และปรบัใหส้อดคลอ้งกบัประกาศหลกัเกณฑ์24 
การขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์ของแพทยสภา 25 
พ.ศ. 2560 26 

3) โครงการเพ่ิมพูนทักษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาแพทยศาสตร์ โดยก าหนด27 
เป้าหมายวางระบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ จดัประสบการณ์การเรียนรู ้และประเมินผล ภายใตก้าร28 
ประกนัคุณภาพการศึกษาโดยมีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ  29 

ผูร้บัผิดชอบ : คณะท างานพัฒนาหัตถการส าหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ (น าโดย รอง30 
ศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ และ นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ)์   31 

                                                   
1
 สมรรถนะหลกั         หมายถึงสมรรถนะทางวิชาชีพตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาและมาตรฐานการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา 
2 สมรรถนะอื่นท่ีส าคญั หมายถึงสมรรถนะท่ีตอ้งเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง  ทั้งน้ีสถาบนัอาจเลือกส่งเสริม

สมรรถนะดงักล่าวในแนวทางท่ีแตกต่างกนัไดต้ามความเหมาะสม เพื่อเตรียมผูเ้รียนใหม้ีความพรอ้มท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการอนัหลากหลายของระบบบริการสุขภาพและการด าเนินชีวิต 
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ความคืบหนา้:  แพทยสภาไดแ้ต่งตั้งคณะท างานพฒันาหตัถการส าหรบัแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ1 
เพ่ือ ทบทวนหตัถการส าหรบัแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ ซ่ึงมีผูแ้ทนจากจากสาขาต่างๆ และผูแ้ทนกระทรวง2 
สาธารณสุขร่วมเป็นคณะท างานดว้ย ก าหนดจดัประชุมครั้งแรกในวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 3 

4) สถาบันพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารย์สามารถปฏิบัติภารกิจดา้นการศึกษาไดอ้ย่างมี4 
ประสิทธิผล แบ่งเป็นแผนดา้นการบริหารบุคลากร และแผนดา้นการพฒันาบุคลากร  5 

ผูร้บัผิดชอบ :  รองศาสตราจารย ์ นายแพทยอ์านุภาพ เลขะกุล จากคณะแพทยศาสตร ์6 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ สถาบนัผลิตแพทย ์และ กสพท 7 

ความคืบหนา้ :  เห็นสมควรพิจารณาใหด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมวิชาการ8 
ประจ าปีระดับชาติ “การพฒันาการศึกษาส าหรบับุคลากรดา้นสุขภาพ” ครั้งท่ี 3 เมื่อวนัท่ี 21-22 9 
พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะต่อการพฒันาคณาจารยต์าม “กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์10 
ระดับอุดมศึกษา” ใน 3 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะการจดัการเรียนการสอน และดา้นคุณค่าความ11 
เป็นครู ซ่ึงสถาบันสมาชิกสามารถใชเ้ป็นแนวทางวางแผนรับ ประเมิน และพัฒนาอาจารย์ไดอ้ย่างเป็น12 
ระบบ 13 

มตทิี่ประชุม   :   รบัทราบ  14 

4.4 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ15 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ16 

เอกสารประกอบ : - 17 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 18 
รองศาสตราจารย ์ นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์  ประดิษฐสุวรรณ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าขณะน้ีอยู่ใน19 

ระหว่างการแกไ้ขร่าง มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ (มคอ.1) ครั้งสุดทา้ยก่อนส่ง 20 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) ต่อไป 21 

มตทิี่ประชุม   :    รบัทราบ 22 

4.5 โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล : ระบบตดิตามบณัฑิตแพทย ์23 
เอกสารประกอบ : 4  ฉบบั 24 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข 25 
   รองศาสตราจารย ์นายแพทยณ์รงคช์ยั ยิ่งศกัด์ิมงคล 26 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากมีแพทยใ์ช้27 

ทุนมาติดต่อเพ่ือขอชดใชทุ้นแต่พบว่าสถาบันผลิตแพทยไ์ม่ไดร้ับขอ้มูล หรือไดร้ับขอ้มูลการลาออกของ28 
แพทยใ์ชทุ้นไมค่รบถว้นจากส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการชดใชทุ้นคืนใหร้ฐับาล29 
และความรบัผิดชอบของสถาบนัผลิตแพทย ์ จึงเห็นสมควรท่ี กสพท จะประสานกระทรวงสาธารณสุขให้30 
พิจารณาทบทวนและปรบัแนวทางการอนุมติัใหแ้พทยใ์ชทุ้นลาออก เช่น ก าหนดใหแ้สดงหลกัฐานการใชทุ้น31 
ประกอบการยื่นขอลาออก เป็นตน้ 32 

มตทิี่ประชุม  :    เห็นชอบตามขอ้เสนอ โดยเห็นสมควรใหแ้บ่งการด าเนินงานดงัน้ี 33 
1) กสพท จะประสานกระทรวงสาธารณสุขใหพิ้จารณาทบทวนและปรบัแนวทางการอนุมติัให้34 

แพทยใ์ชทุ้นลาออก ส าหรบัแพทยใ์ชทุ้นตั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป 35 
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2) จดัใหม้ีการหารือร่วมกนัระหวา่งผูแ้ทน กสพท (คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 1 
และผูแ้ทนอีกอยา่งน้อย 2 คณะ) คณะกรรมการจดัสรรแพทยใ์ชทุ้น ผูแ้ทนส านักงานบริหารโครงการร่วม2 
ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.)  3 

3) มอบหมายให ้ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ช่วยประสานขอขอ้มลูการเขา้รบั4 
ราชการของแพทยใ์ชทุ้น (แต่ละรุ่น) จากหน่วยงานของกระทรวงท่ีดูแลเก่ียวกบัก าลังคน เพ่ือสถาบัน5 
สมาชิกจะใชต้รวจสอบและติดตามไดต่้อไป 6 

4) แต่ละสถาบนัทบทวนและสรุปกลไกการติดตามแพทยใ์ชทุ้นแลว้น ามาแบ่งปันกนัก่อนสรุป7 
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการในครั้งต่อไป 8 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 9 
5.1 เพ่ือทราบ 10 

5.1.1 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ11 
วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560 12 

เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 13 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์14 
รองศาสตราจารย ์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ต่อท่ีประชุมแทนผูอ้ านวยการ15 

ศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 16 
แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ)์  สรุปไดด้งัน้ี 17 

 การสมคัรสอบ ศรว. ขั้นตอนท่ี 1  และขั้นตอนท่ี 2 ในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2560–16 18 
มกราคม 2561 แต่ละสถาบนัตอ้งรบัรองสถานภาพของนักศึกษาแพทยช์ั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5  ผูจ้ะ19 
เขา้สอบก่อนวนัศุกรท์ี่ 15 ธนัวาคม 2560 หากชา้กว่าก าหนดน้ีนักศึกษาจะไม่สามารถสมคัรสอบได ้และ20 
ขอความร่วมมือก าชบัใหนั้กศึกษาแพทยเ์ร่งสมคัรสอบแต่เน่ินๆ เน่ืองจากท่ีนัง่สอบในแต่ละสนามสอบมี21 
จ านวนจ ากดัดงัปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5.1.1 a 22 

 การสมคัรสอบ ศรว. ขั้นตอนท่ี 3 ประจ าปี 2560-2561 ในวนัท่ี 7 มกราคม, 4 23 
กุมภาพนัธ ์และ 25 มีนาคม 2561 จ านวนผูส้มคัรสอบทั้งส้ิน 2,478 คน มีสิทธิเขา้สอบ 2,477 คน จ าแนก24 
ตามสนามสอบไดด้งัน้ี 25 

 26 
วนัที่จดัสอบ สนามสอบ จ านวนผูส้มคัร รวม 

7 มกราคม 2561 
กรุงเทพ 594   

924 
สงขลา 330   

4 กุมภาพนัธ ์2561 
กรุงเทพ 594   

883 
ขอนแก่น           289** 

25 มีนาคม 2561 
กรุงเทพ 512   

670 
เชียงใหม่ 158   

   **ยงัรบัไดอี้ก 41 คน 27 
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 การจัดท่ีนัง่สอบ ศรว. ขั้นตอนท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 ตามมติท่ี1 
ประชุมคณะกรรมการ ศรว. เมื่อวนัท่ี 9 ตุลาคม 2560  สรุปไดว้่า ศรว. จะจดัสรรวนัสอบและสนามสอบให้2 
ตามความตอ้งการของผูส้มคัรสอบ  3 

o ผูส้มคัรสอบท่ีเลือกสอบในรอบท่ี 2 (กรุงเทพและขอนแก่น) และรอบท่ี 3 4 
(กรุงเทพและเชียงใหม)่ ไดร้บัจดัสรรท่ีนัง่สอบตามท่ีเลือกไวท้ั้งหมด  5 

o ผูส้มคัรสอบท่ีเลือกสอบในรอบท่ี 1 (กรุงเทพและสงขลา) มีจ านวนเกินกว่า6 
จ านวนท่ีแต่ละสนามสอบรับได ้  ศรว. จะน ารายช่ือผูท่ี้สมคัรสมบูรณ์และช าระค่าสมคัรภายในวนัท่ี 4 7 
ตุลาคม 2560 มาสุ่มดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์และเรียงล าดบัจดัใหต้ามความประสงคข์องผูส้มคัรสอบจนครบ8 
จ านวนของท่ีนัง่สอบแต่ละครั้งของแต่ละสนามสอบ ส่วนรายช่ือท่ีเหลือจะถูกน าไปจดัสรรท่ีนัง่สอบในรอบท่ี 9 
2 และ 3 ดงัน้ี 10 

ก. ผูส้มคัรสอบท่ีเรียนในสถาบนัที่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีเลือกสอบ11 
ในรอบท่ี 1  และผูส้มคัรสอบท่ีเรียนในสถาบนัที่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีท าการสมคัรครบถว้น12 
หลงัวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560  ไดจ้ดัสรรท่ีนัง่สอบในรอบท่ี 2 ใหท่ี้สนามสอบขอนแก่น  13 

ข. ผูส้มคัรสอบท่ีเรียนในสถาบันที่อยู่ในภาคเหนือท่ีเลือกสอบในรอบท่ี 1  14 
และผูส้มคัรสอบท่ีเรียนในสถาบนัที่อยู่ในภาคเหนือท่ีท าการสมคัรครบถว้นหลงัวนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 ได้15 
จดัสรรท่ีนัง่สอบในรอบที ่3 ใหท่ี้สนามสอบเชียงใหม ่ 16 

ค. ผูส้มคัรสอบนอกเหนือจากขอ้ ก และ ข ท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรท่ีนัง่สอบใน17 
การสอบรอบท่ี 1 ไดร้บัการจดัสรรท่ีนัง่สอบในสนามสอบกรุงเทพ ในรอบที่ 2 และ 3 โดยเรียงตามล าดบั18 
ช่ือจากวิธีการสุ่มขา้งตน้    19 

ง. ผูส้มคัรอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ ท่ีท าการสมคัรครบถว้นหลงัวนัท่ี 4 20 
ตุลาคม 2560 ไดร้บัการจดัสรรท่ีนัง่สอบในรอบที ่3 สนามสอบกรุงเทพฯ ทั้งหมด  21 

เน่ืองจากพบว่าจากจดัสรรขา้งตน้ ยงัมีท่ีนัง่สอบเหลือท่ีสนามสอบขอนแก่น จ านวน  22 
41 ท่ีนัง่  ศรว. จะเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้ไดร้บัจดัสรรท่ีนัง่สอบรอบท่ี 3 ท่ีประสงคจ์ะขอปรบัเปล่ียนการสอบเป็น23 
รอบท่ี 2 ในสนามสอบขอนแก่น ได ้  ทั้งน้ี ศรว. ไดป้ระกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิขอปรบัเปล่ียน 356 รายช่ือ24 
เรียงล าดับตามการสุ่มขา้งตน้ ใหเ้ป็นผูมี้สิทธ์ิขอปรบัเปล่ียนตามความสมคัรใจ และจะอนุมติัตามล าดับ25 
เลขท่ีท่ีไดสุ่้มไวต้ามกระบวนการท่ีแจง้ไวข้า้งตน้จนครบ  โดยขอใหผู้ท่ี้มีสิทธ์ิและตอ้งการเขา้สอบในรอบท่ี 2 26 
สนามขอนแก่น  ส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ท่ีระบุขอ้ความว่า “ตอ้งการยา้ยมาสอบที่สนามสอบ27 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น” และลงนามรบัรองส าเนา ทางโทรสาร 02-716-5685 หรือ 28 
E-Mail cma@cmathai.org ใหถ้ึง ศรว. ภายในวนัศุกรท์ี่ 1 ธนัวาคม 2560 เวลา 16.30 น. ซ่ึงเมื่อปิดรบั29 
เอกสารแลว้ ศรว. จะด าเนินการจดัสรรท่ีนัง่ตามล าดบัท่ีไดป้ระกาศไว ้ 30 

มตทิี่ประชุม  :    รบัทราบ 31 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 32 
เอกสารประกอบ : - 33 
ผูน้  าเสนอ : - 34 
เน่ืองจากไมม่ีผูแ้ทน ผูอ้ านวยการ สบพช. อยูใ่นท่ีประชุม จึงขา้มวาระน้ีไปก่อน 35 
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5.1.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 1 
เอกสารประกอบ : - 2 
ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 
รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ต่อท่ีประชุม ว่าขณะน้ีมี 1 คณะ 4 

ท่ีแสดงความจ านงขอรบัการประเมินตามแนวทาง EdPEx  ยงัคงขาดอีก 3-4 คณะ ท่ียงัไม่ไดแ้สดงความ5 
จ านงขอรบัการประเมิน ซ่ึงหากคณะใดไม่ได้รบัการประเมินน้ี จะส่งผลใหไ้ม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ ์6 
WFME3

 7 
มตทิี่ประชุม   :    รบัทราบ 8 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  9 
6.1 Addiction Medicine in Thai Medical Education 10 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 11 
ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ 12 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ดร. นายแพทยอ์ภินันท์  อร่ามรตัน์ ในฐานะผูอ้ านวยการ Southeast 13 

Asia HIV Addiction Technology Transfer Center (SEA HATTC) ไดช้ี้แจงสรุปกิจกรรมพฒันาหลกัสูตร14 
ดา้นการสรา้งเสริมสุขภาพท่ีผ่านมาต่อท่ีประชุม และไดเ้สนอให ้กสพท พิจารณาจดัตั้งกลุ่มพฒันาหลักสูตร15 
ดา้นการเสพติด ส าหรบัหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต เพ่ือรองรบัการปรบัเปล่ียนนโยบายยาเสพติดของ16 
ประเทศท่ีถือว่า ผูเ้สพ ไม่ใช่อาชญากร ไม่จ าเป็นตอ้งจบัเขา้คุกหากไม่ไดก้่อคดีอาญาอ่ืนๆ แต่เน้นการน าผู ้17 
เสพติดเขา้สู่กระบวนการบ าบดัดูแลฟ้ืนฟูแทน โดยวางแนวทางบูรณาการการคัดกรอง ดูแลเบ้ืองตน้ และ18 
การดูแลเพ่ือการฟ้ืนฟูอย่างต่อเน่ือง เขา้สู่ระบบบริการปฐมภูมิ ซ่ึงเป็นแนวทางใหม่ของประเทศ   และมี19 
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตท่ีบรูณาการเร่ืองน้ีไวด้ว้ย   20 

ดังน้ันเพ่ือใหก้ารขบัเคล่ือนการจัดการศึกษาและการจดัการในเร่ืองสารเสพติดเป็นไปอย่าง21 
เป็นรปูธรรม จึงเห็นสมควรเสนอใหริ้เร่ิมตั้งคณะท างาน (Addiction Medicine Education Working Group)22 
จากสถาบันสมาชิกท่ีสนใจ ด าเนินโครงการภายใต้ กสพท เพ่ือจัดท าคู่มือการจัดการศึกษา/จัดการ23 
ฝึกอบรมใหแ้ก่คณาจารย์ และจัดท ากรอบการวัดและประเมินผล  โดยใชฐ้านงานของศูนย์ถ่ายทอด24 
เทคโนโลยี UCLA-CMU SEA HATTC (Southeast Asia HIV Addiction Technology Transfer Center)  25 
โดยยินดีเป็นผูป้ระสานงานกลางในเร่ืองน้ี และจะขอปรึกษาเลขาธิการ กสพท ในการพฒันาต่อไป 26 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบและไมม่ีความเห็นเพ่ิมเติม 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
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 ม 9.0.4 ด าเนินการพฒันาสถาบนัโดยใชเ้กณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for 

Performance Excellence) (เฉพาะสถาบนัผลิตแพทยท่ี์มีบณัฑติแพทยส์ าเร็จการศึกษาแลว้) 



22 
 

เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 1 
 2 

 3 

                4 
 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค) 5 
 สรุปผลการประชุม 6 
 7 
 8 
 9 
 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 10 
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