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ขึ้ นกบัผูป่้วยดว้ย ท่ีประชุมจึงเห็นสมควรตั้งคณะท างานท่ีประกอบดว้ยผูแ้ทนจากส านักงานปลดักระทรวง3 

สาธารณสุข และหน่วยงานกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข  แพทยสภา  สภาการพยาบาล  สภา4 

หอการคา้ไทย  กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียท่ีส าคญั เพ่ือพิจารณาใน5 
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ราชอาณาจกัร 11 

 แนวทางการพิจารณาความผิดอนัอาจเกิดจากการใหแ้ละรบับริการ telemedicine 12 

 ความสอดคลอ้งของการใช ้telemedicine กบับริบททางกฎหมายในปัจจุบนั 13 

รายละเอียดดงัเอกสาร รายงานการเขา้ร่วมประชุม และ file ร่างแนวทางการพฒันากฎหมาย Health Tech 14 
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อน่ึง เน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อการท างานของวิชาชีพแพทยม์าก โดยเฉพาะเร่ือง16 

การรกัษาพยาบาลในภาวะเร่งด่วน หากคณะกรรมการท่านใดสนใจขอใหแ้จง้ เมื่อไดร้บัเชิญใหส้่งผูแ้ทนเขา้17 

ประชุมครั้งต่อๆ ไป จะไดส้่งเร่ืองต่อใหต่้อไป 18 
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ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดแ้จง้ความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการใชย้าอย่างสม24 

เหตุผล (Rational Drug Use: RDU) ต่อท่ีประชุม 2 ประเด็นหลกัดงัน้ี  25 

 กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดท าประกาศ “เกณฑจ์ริยธรรมการจัดซ้ือ จัดหา และการ26 

ส่งเสริมการขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา” โดยตวัอย่างของ “เวชภณัฑท์ี่มิใช่ยา” เช่น อุปกรณท่ี์ใชใ้นการ27 

รกัษาพยาบาล เป็นตน้  โดยไดร้่างเกณฑก์ารวดัซ่ึงถา้ประกาศใชจ้ะส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลในวงกวา้ง 28 

คณะท างานฯ จึงไดม้ีมติใหน้ าเสนอเป็นวาระพิจารณาในการประชุมอีกครั้งก่อนประกาศใชต่้อไป   29 

 ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใชย้าอย่างสมเหตุผล (ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทย ์30 

ประสิทธ์ิ วฒันาภา) ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ  ว่ามีความมุ่งมัน่จะ31 

ยกระดบัการจดัการสู่การเป็น “ประเทศใชย้าอย่างสมเหตุผล” (RDU country) ภายในปี 2565 โดยก าหนด32 

จะจดัประชุมระดมสมองเพ่ือการจดัท านโยบายและแผนยุทธศาสตรเ์พ่ือการเตรียมความพรอ้มสู่การเป็น 33 

“ประเทศใชย้าอย่างสมเหตุผล” (RDU country) ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 กนัยายน 2561 ณ หอ้งประชุม34 
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สมาคมศิษยเ์ก่าแพทยศิ์ริราช  โรงพยาบาลศิริราช  โดยมีทีมจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 

(อย.) เป็นฐานงาน และจะไดเ้วียนขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ต่อไป 2 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ ทั้งน้ีประธานไดข้อใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ UHosNet 3 

เพ่ือพิจารณาต่อไปดว้ย  4 

1.3 สรุปการอบรม Intensive Course for Patient Safety Trainer-MD Program รุ่นพิเศษ  5 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561   และหลักสูตร TT044: Advance Patient Safety Training for  6 

the Trainer Program รุ่น 2 วนัที่ 15-16 สิงหาคม 2561 7 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 9 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดแ้จง้สรุปการจดัอบรมเร่ือง Patient Safety ว่า10 

เป็นความร่วมมือระหวา่งสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิต11 

แพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) และกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (กสพท) มีวตัถุประสงค ์12 

เพ่ือ  13 

 สรา้งความตระหนักใหผู้ส้อนเห็นความส าคญัของ Patient Safety Concept และ Key 14 

message  15 

 สรา้งความเขา้ใจในการจดักระบวนการเรียนรู ้ และการประเมินเร่ือง Patient Safety  16 

ผ่าน Learning Modules ของ WHO Patient Safety Curriculum Guide  17 

 บรูณาการเร่ือง Patient Safety ในการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ตลอด18 

หลกัสตูร  19 

 ประยุกตใ์ช ้non-technical skill 20 

 พฒันารปูแบบการเรียนการสอนในลกัษณะ Inter Professional Education ในอนาคต  21 

 แบ่งการจดัอบรม เป็น 2 หลกัสตูรดงัต่อไปน้ี 22 

 Intensive Course for Patient Safety Trainer-MD Program รุ่นพิเศษ  เมื่อวนัท่ี 14 23 

สิงหาคม 2561 จ านวน 66 คน  24 

 TT044: Advance Patient Safety Training for the Trainer Program รุ่นท่ี 2  เมื่อ25 

วนัท่ี 15-16 สิงหาคม 2561 จ านวน 134 คน 26 

โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้เขา้รับการอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  27 

รายละเอียดดังเอกสารท่ีแจกในการประชุม  ทั้งน้ี เมื่อไดจ้ดัท าส่ือวิดิทศัน์การอบรมเสร็จแลว้จะไดเ้ผยแพร่28 

ต่อไป 29 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

  31 
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1.4 สรุปการอบรมเชิงปฏิบตัิการแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Basic Medical Education) 1 

ครั้งที่ 4 วนัที่ 6-10 สิงหาคม 2561 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ ์4 

อาจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์  ได้แจ้งสรุปการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย 5 

ศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Basic Medical Education) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 6 

ระหว่างวนัท่ี 6-10 สิงหาคม 2561 ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั สรุปไดว้่ามีผูเ้ขา้รบัการ7 

อบรม จ านวน 60 คน จาก 16 สถาบนั  มีผูเ้ขา้รบัการอบรมครบตามเง่ือนไข 59 คน คิดเป็น 98.33% โดย8 

ผลการประเมินกระบวนการจัดอบรมในมิติของเวลา ความรู ้/มุมมอง/ทักษะท่ีไดร้ับ และเทคนิคของ9 

วิทยากร/รูปแบบกิจกรรม ในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดบัดีมาก ดงัปรากฏในเอกสารท่ีแจกในการประชุม 10 

ซึ่งผูจ้ดัจะไดน้ าไปปรบัปรุงกระบวนการจดัอบรมในรุ่นต่อไป  ทั้งน้ีในส่วนของการใชจ้่ายงบประมาณ 11 

เมื่อผูจ้ดัสรุปแลว้ จะไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมในคราวต่อไป 12 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 13 

1.5 ส รุปการอบรม เรื่ อ ง  ก รอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ร ะดับอุ ดมศึ กษา  14 

วนัศุกรท์ี่ 17 สิงหาคม 2561 15 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 16 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์17 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ ไดแ้จง้สรุปการจดัอบรม เร่ือง กรอบมาตรฐานสมรรถนะ18 

อาจารย์ระดับอุดมศึกษา โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  คณะแพทยศาสตร ์19 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์และคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เมื่อวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 20 

ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั สรุปไดว้า่ มีคณาจารยเ์ขา้รบัการอบรม จ านวน 32 คน จาก 21 

19 สถาบนั โดยผลการประเมินกระบวนการจดัอบรมในมิติของหวัขอ้การบรรยาย การบรรลุวตัถุประสงค์22 

ของโครงการ และแนวคิดจะน ากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยร์ะดับอุดมศึกษาไปใช ้/ประยุกต์ใช ้23 

ในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดับดีมาก  โดยผูเ้ขา้รบัการอบรมประเมินตนเองเปรียบเทียบก่อนและหลงัเขา้24 

รบัการอบรมวา่เพ่ิมขึ้ น และรอ้ยละ 93  ระบุวา่มีแนวคิดจะน ากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยร์ะดบัอุดมศึกษา25 

ไปใช/้ประยุกตใ์ช ้ ดงัปรากฏในเอกสารท่ีแจกในการประชุม 26 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 27 

1.6 การเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้นของนกัศึกษาแพทยศาสตร ์28 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 30 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีกระทรวง31 

สาธารณสุขไดข้อความคิดเห็นต่อการเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้นของนักศึกษาแพทย ์จ านวน 400,000 บาท ซ่ึงใช้32 

มาตั้งแต่ปี 2516  หากเห็นสมควรต่อการเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้น จะมีขอ้เสนอท่ีวงเงินเท่าใด พรอ้มเหตุผล ซ่ึง33 

ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ใน34 

คราวประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ไดม้ีมติเห็นชอบต่อการเพ่ิมอตัราค่าปรบัชดใชทุ้น35 
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ของนักศึกษาแพทยเ์ป็น 2,000,000 บาท โดยเป็นตวัเลขประมาณรอ้ยละ 50 ของค่าใชจ้่ายเฉล่ียต่อหวัของ1 

การผลิตบณัฑิตแพทย ์ 2 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย ไดแ้จง้เพ่ิมเติมว่า จากการเขา้ร่วม3 

ประชุมท่ีกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาเพ่ิมค่าปรบัชดใชทุ้นเป็น4 

เงิน 2.5 ลา้นบาท โดยเพิ่ม 500,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 25 ของงบลงทุน 2,000,000 บาท  5 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  6 

1.7 สรุปสาระส าคญัของการประชุมพฒันากลไก การด าเนินงานมุ่งสู่การปฏิรูป ส านักงาน7 

ปลดักระทรวงสาธารณสุข  เม่ือวนัที่ 9-10 สิงหาคม 2561 8 

 เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  และอา้งอิง 6 file 9 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 10 

  (แทน) รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ 11 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า รองเลขาธิการกลุ่ม12 

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ) ไดเ้ป็นผูแ้ทนกลุ่ม13 

สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เขา้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและผู ้บริหารระดับสูงของกระทรวง14 

สาธารณสุข  ในการขบัเคล่ือนการพัฒนากลไกการด าเนินงานมุ่งสู่การปฏิรูปส านักงานปลัดกระทรวง15 

สาธารณสุข  เมื่อวนัท่ี 9-10 สิงหาคม 2561 ไดส้รุปสาระส าคญัดังเอกสารท่ีแจกในการประชุม และขอ้มูล16 

ประกอบ ดงัน้ี 17 

 เป้าหมายหลกัของการปฏิรปู เพ่ือใหก้ระทรวงสาธารณสุขเป็นกลไกหลกัในการดูแลสุขภาพ18 

ของประชาชน ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายประเทศไทย 4.0  และค่านิยมองคก์รของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี 19 

6 ยุทธศาสตรส์ าคญั ซ่ึงมีคณะท างานรบัผิดชอบจดัท าร่างแนวทางและแผนยุทธศาสตร ์ปรบัปรุงแกไ้ขก่อน20 

ประกาศใชต่้อไป 21 

 การปฏิรปูโครงสรา้งส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพ   22 

 การปฏิรปูดา้นส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภค 23 

 การปฏิรปูขอ้มลูและเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 

 การปฏิรปูการบริหารจดัการก าลงัคน 25 

 การปฏิรปูระบบบริการสุขภาพ 26 

 การปฏิรปูการเงินการคลงั 27 

 ความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการปฏิรูปการบริหารจดัการและการวางแผนก าลงัคนและการเงิน28 

การคลงั เพ่ือรองรบัการดแูลประชากรสงูอายุท่ีมีดว้ยสดัส่วนสูงขึ้ น อาจพิจารณาปรบัเปล่ียนตวัช้ีวดัท่ีส าคญั29 

ใหไ้วพอต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต เช่น จ านวนวนันอนโรงพยาบาล จากเดิมท่ีก าหนดไวปี้ละ 5 วนั อาจ30 

ตอ้งขยายเป็นปีละ 30 วนั ในกลุ่มผูส้งูอายุ เป็นตน้ 31 

 การปฏิรปูขอ้มลูและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย 32 

 สนับสนุนการลงทุนเพ่ือเช่ือมโยงสารสนเทศสุขภาพของประชากรไทย (National Health 33 

System) กบัระบบฐานขอ้มลู Reimbursement ดว้ยรหสัประจ าตวั 13 หลกั 34 

 สนับสนุนการวางกรอบโครงสรา้งมาตรฐานของฐานขอ้มูลกลาง และระบบ Hospital 35 

Information System (HIS) กลาง 36 
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 เสนอการปรบัใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันาระบบบริการ เช่น การตรวจผูป่้วยนอก1 

(OPD) ท่ีบา้น  การรกัษาพยาบาลผูป่้วยใน (Admit /IPD) ท่ีบา้น (home bed) เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลใหช้่วย2 

ผูป่้วยมากขึ้ นรวมทั้งช่วยลดค่าใชจ้่ายมวลรวมของระบบสุขภาพดว้ย 3 

 บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการก ากบัและควบคุมภาคเอกชน  4 

 จากการท่ีภาคเอกชนลงทุนสูงมากและสามารถเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในอตัราท่ีสูงมากขึ้ น5 

เร่ือยๆ แมก้ลุ่มผูร้บับริการจะเป็นคนละกลุ่มกบัภาครฐั  แต่ส่งผลโดยตรงต่อการขยายตวัของธุรกิจประกนั6 

ชีวิต 7 

 กระทรวงสาธารณสุขยงัไม่สามารถควบคุมอตัราค่าใชจ้่ายพ้ืนฐานของของภาคเอกชน 8 

ซ่ึงบางรายการอาจมีความแตกต่างจากอตัราของภาครฐัถึง 5 เท่า ส่งผลต่อการแย่งชิงผูเ้ช่ียวชาญ และอตัรา9 

ค่าตอบแทน 10 

 การวางแผนผลิตก าลงัคนตอ้งค านึงถึงขอ้มลูอ่ืนท่ีกระทบ เช่น บริบทท่ีแพทยแ์ละบุคลากร11 

ทางการแพทยผ์นัตวัเองสู่ภาคเอกชน  และการรองรบัการเป็น Medical Hub ท่ีจะมีผูป่้วยต่างชาติเขา้มารบั12 

การรกัษาพยาบาลปีละจ านวนมาก 13 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 14 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ15 

ไทย ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันศุกรท์ี่ 8 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุม ME1-0310 ชั้น 3 16 

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 17 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์19 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้น าเสนอสรุปผลการประชุมคณะ 20 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2561  เมื่อวนัศุกรท่ี์ 8 มิถุนายน 2561 21 

ต่อท่ีประชุม 22 

มตทิี่ประชุม :  รบัรองโดยไมม่ีขอ้แกไ้ข  23 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 24 

3.1  การสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทย 25 

ศาสตรบัณฑิต  หลัก สูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  และหลัก สูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต  26 

ระบบรับตรง  (Direct Admissions)  ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  27 

ปีการศึกษา 2562 28 

เอกสารประกอบ : 5 ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์30 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 31 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดน้ าเสนอระบบการสอบคดัเลือก32 

บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตว33 

แพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนั34 
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แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  ตามเอกสารท่ีไดร้บัจากสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่ง1 

ประเทศไทย (ทปอ.)  เมื่อวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 สรุปไดว้า่ 2 

 รบัสมคัร 5 รอบ ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเดิม คือเพ่ือใหผู้เ้รียนอยู่ในระบบหอ้งเรียน3 

จนส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตร จดัใหม้ีการสอบคดัเลือกภายหลงัจากท่ีนักเรียน4 

ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแลว้ บริหารจดัการให้ผูส้มคัรแต่ละคนไดร้บัสิทธ์ิเขา้ศึกษาระดบัอุดมศึกษา5 

เพียงสถาบนัเดียว  โดยรอบท่ี 1-3  ใชเ้กณฑข์องแต่ละสาขาวิชา  รอบท่ี 4  ใชเ้กณฑข์อง ทปอ. และรอบท่ี 5 6 

ใชเ้กณฑข์องสถาบนั 7 

 ระยะเวลาด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 - 18 มิถุนายน 2562 8 

 Clearing house ด าเนินการเฉพาะรอบท่ี 1,2,5 เท่าน้ัน  ส่วนรอบท่ี 3 และ 4 เป็น Auto 9 

Clearing ไปยืนยนัสิทธิในวนัสอบสมัภาษณ ์10 

 เพ่ือรักษาระดับคุณภาพของผู ้เรียนใหไ้ดต้ามเป้าหมาย แนะน าใหส้ถาบันก าหนดและ11 

ประกาศคะแนนขัน้ต า่ท่ีจะรบัตั้งแต่แรก 12 

 รอบท่ี 1  Portfolio ก าหนดใหส้่งไมเ่กิน 10 หนา้ โดยรายละเอียดอ่ืนใหน้ ามาวนัสมัภาษณ ์13 

 รอบท่ี 2  โควตา กรณีท่ีมีท่ีนัง่เหลือ สถาบนัอาจพิจารณาเพ่ิมจากรายช่ือส ารองท่ีมีอยู่แลว้ 14 

(มิใช่การรบัสมคัรใหม่) เพ่ือใหส้ามารถรบัผูเ้รียนไดเ้ต็มตามโควตา โดยตอ้งใหผู้ส้มคัรลงนามยืนยนัสิทธ์ิ15 

เขา้รบัการศึกษา และยินยอมใหต้ดัรายช่ือตนเองออกจากรอบท่ี 3 เป็นตน้ไป แมจ้ะสมคัรไวแ้ลว้  16 

 รอบท่ี 3  รบัตรงร่วมกนัของ กสพท ก าหนดให ้17 

 เลือกได ้6 สาขาวิชา แบบมีล าดับ โดยมีสาขาของ กสพท เป็นตัวเลือก 1 ใน 6 อนัดับ 18 

และเลือกสาขาของ กสพท ก่ีอนัดบัก็ได ้ 19 

 ประกาศผลเพียง 1 อนัดบั 20 

 รอบท่ี 4  หากสถาบันประสงค์จะรับรอบน้ี ตอ้งประกาศตั้งแต่ตน้ โดยตอ้งใชเ้ง่ือนไขและ21 

วิธีการเช่นเดียวกบั กสพท คือมีวิชาเฉพาะ วิชาสามญั  ส่วนการก าหนดขั้นต า่ตอ้งตกลงกบัมหาวิทยาลยัตน้22 

สงักดั เน่ืองจากรอบน้ีมหาวิทยาลยัเป็นผูด้ าเนินการ 23 

 การสละสิทธ์ิหลังจากยืนยันสิทธ์ิแล้วเพ่ือการสมัครคัดเลือกในรอบใหม่จนส้ินสุด24 

กระบวนการ ท าไดเ้พียงครั้งเดียว 25 

 ก าหนดเผยแพร่ขอ้มูลประกอบเกณฑแ์ละจ านวนการรบัแต่ละรอบพรอ้มกันภายในเดือน26 

ตุลาคม 2561 27 

 หลกัสตูรนานาชาติ ก าหนดใหม้ีช่วงเวลาการรบัสมคัรคดัเลือกอย่างอิสระ แต่ตอ้งส่งรายช่ือ28 

ผูท่ี้ไดร้บัการคดัเลือก มาบริหารจดัการสิทธ์ิตามรอบ  ส าหรบัรอบท่ี 3 และรอบท่ี 4 สามารถเขา้ร่วมไดโ้ดย29 

ตอ้งเป็นตวัเลือกเหมือนกบัสาขาอ่ืนๆ 30 

 ก าหนดวนัสอบและวนัประกาศผล 31 

23-26 กุมภาพนัธ ์2562 สอบ GAT/PAT ประกาศผล  1 เมษายน 2562  32 

2-3 มีนาคม 2562  สอบ ONET ประกาศผล 31 มีนาคม 2562 33 

9 มีนาคม 2562  สอบวิชาเฉพาะของ กสพท  ประกาศผล 25 มีนาคม 2562  34 

16-17 มีนาคม 2562  สอบ 9 วิชาสามญั  ประกาศผล  5 เมษายน 2562 35 

  36 
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รายละเอียดดงัแผนภูมิสรุปขอ้มลูระบบ TCAS 2562  ช่วงเวลา และค าอธิบายการรบัแต่ละ1 

รอบท่ีแจกในการประชุม  สรุปไดด้งัน้ี 2 

รอบท่ี ระยะเวลารบัสมคัร ประกาศผล ยืนยนัสิทธ์ิ สละสิทธ์ิ 

1 ใช ้Portfolio  1-15 ธ.ค. 61 28 ม.ค. 62 30-31 ม.ค. 62   * 2-3 ก.พ. 62 
2 โควตา ๏ 4 ก.พ.–23 มี.ค. 62 24 เม.ย. 62 24-25 เม.ย. 62 * 26-27 เม.ย. 62 
3 รบัตรง กสพท ๏ 17-29 เม.ย. 62 9 พ.ค. 62 10-14 พ.ค. 62** ** 17-18 พ.ค. 62 
4 Admission ๏ 9-19 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62 31 พ.ค.-4 มิ.ย. 62 ** 7-8 มิ.ย. 62 
5 รบัตรงอิสระ 30 พ.ค.-10 มิ.ย. 62 17 มิ.ย. 62 17-18 มิ.ย. 62 * - 
๏ ใชค้ะแนน    * ตอ้งยืนยนัสิทธ์ิในระบบ   ** เป็น Auto Clearing ใหย้ืนยนัสิทธ์ิในวนัสอบสมัภาษณ ์ 

อน่ึง เน่ืองจากคณะท างานจัดการคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 3 

หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ปี4 

การศึกษา 2562 ระบบรับตรงของ กสพท ประกอบดว้ยผูแ้ทนคณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน คณะทันต5 

แพทยศาสตร ์9 สถาบนั คณะสตัวแพทยศาสตร ์10 สถาบนั และคณะเภสชัศาสตร ์10 สถาบนั เพ่ือความ6 

คล่องตัวในการด าเนินงาน จึงก าหนดใหค้ณะท างานจาก 4 สถาบันในส่วนกลาง ท าหน้าท่ีขับเคล่ือน7 

กระบวนการรบัเขา้ ไดแ้ก่ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 8 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะทันต9 

แพทยศาสตร์ 2 ท่าน  คณะสตัวแพทยศาสตร ์2 ท่าน  และคณะเภสชัศาสตร ์2 ท่าน จัดท าร่างประกาศ10 

หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก รวมทั้งการสมคัรและสอบวิชาเฉพาะ ส่วนจ านวนรบัเท่าท่ีไดร้บัขอ้มลู ดงัเอกสารท่ี11 

แจกในการประชุม แต่ละสถาบนัตอ้งเสนอต่อร่างประกาศหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก การสมคัรและสอบวิชา12 

เฉพาะ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ/สถาบนั เพ่ือพิจารณาใหก้ารเห็นชอบระหว่างวนัท่ี 13 

10-28 กนัยายน 2561  เพ่ือน าเสนอ สกอ. ต่อไป 14 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ โดยไดพิ้จารณาก าหนดใหใ้ชส้ตัยาบนัไมร่บัผูเ้รียนซ ้าซอ้นท่ีเคยท าไว ้15 

ร่วมกนัเฉพาะในรอบท่ี 2  16 

3.2 การจดัสนามสอบ(ซอ้ม) เพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ17 

วิชาชีพเวชกรรม ดว้ยระบบ e-testing 18 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์20 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ศรว. เตรียมจะ21 

จดัซอ้มสอบเพ่ือประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนท่ี 1 และ 22 

2  ดว้ยระบบ e-testing  ใหแ้ก่นักศึกษาแพทยจ์ านวน 600 คน แบ่งเป็น 3 สนามสอบๆ ละ 200 คน ไดแ้ก่ 23 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และคณะแพทยศาสตร ์24 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ระหวา่งวนัท่ี 15-16 กนัยายน 2561  โดยไดน้ าเสนอร่างจ านวนผูเ้ขา้ซอ้มสอบ25 

จ าแนกตามสถาบนั ดงัเอกสารท่ีแจกในการประชุม ทั้งน้ีจะไดร้ายงานผลการจดัซอ้มสอบในการประชุมครั้ง26 

ต่อไป 27 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 28 

 29 
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วาระที่ 4  ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร 2 

บณัฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง  (Direct 3 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 4 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 7 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดแ้จง้ผลการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้8 

ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร9 

บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ดว้ยระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบัน10 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2561 ต่อท่ีประชุม  สรุปไดว้่า 11 

ตามท่ีแต่ละสถาบนัไดเ้สนอขอรบัสมคัรเกินศกัยภาพการผลิตบณัฑิตแพทยท่ี์แพทยสภาอนุมติัประมาณรอ้ย12 

ละ 10 และไม่เกิน 10 คน ซ่ึงแพทยสภาไดก้ าหนดให ้กสพท จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานและสรุป13 

จ านวนรบั ภายในวนัศุกรท่ี์ 7 กนัยายน 2561 ขอ้มลูผลการคดัเลือกทุกรอบจ าแนกตามสถาบนั ดงัเอกสาร14 

ประกอบการประชุม ทั้งน้ียงัรอขอ้มูลจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ15 

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์  จึงขอความร่วมมือใหแ้จง้ผลการด าเนินงานให ้กสพท โดยด่วน ซ่ึง16 

กรรมการผูแ้ทนสถาบนัไดแ้จง้ขอ้มลูเพ่ิมเติม ดงัน้ี 17 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ18 

สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  แจง้วา่ไดจ้ดัส่งขอ้มลูต่อ กสพท แลว้ 19 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ขอแกไ้ขตัวเลขจ านวนรบัจาก 192 คน20 

เป็น 200 คน  21 

 คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล แจง้วา่ขอแกไ้ขตวัเลขศกัยภาพฯ จาก 324 คน เน่ืองจาก22 

ศักยภาพของคณะฯ ท่ีแพทยสภาประเมินไว ้จ านวน 292 คน จึงขอตรวจสอบขอ้มูลศักยภาพของศูนย์23 

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี จาก สบพช. เพ่ือจะไดย้ืนยนัขอ้มลูท่ีถูกตอ้งให ้กสพท อีก24 

ครั้ง  25 

มติที่ประชุม :  รับทราบ โดยขอให้ตรวจสอบการรับขอ้มูลของคณะแพทยศาสตร ์26 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 27 

ติดตามขอ้มูลของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลของคณะแพทยศาสตร ์28 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และขอใหแ้สดงตัวเลขแยกระหว่าง29 

สถาบนัหลกักบัศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 30 

4.2 การด า เนินการของเครือ ข่ายวิจัยกลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 31 

(MedResNet) 32 

ขอถอนวาระ 33 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 34 

 35 
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4.3   การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 1 

4.3-1 รายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัที่ 4 กนัยายน 2561 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  อา้งอิง 3 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์ได้รายงานการด าเนินการของ5 

สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ถึงวนัท่ี 4 กนัยายน 2561 ต่อท่ีประชุม สรุปได้6 

ดงัน้ี... 7 

สถาบนัที่ขอรบัการตรวจประเมิน หลกัสูตร ก าหนดลงพ้ืนที่ตรวจ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ หลกัสตูรปรบัปรุง 2562 29-31 ต.ค. 61 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2555 14-16 พ.ย. 61 

 8 

สถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ  าปี ครั้งที่/ปี ก าหนดส่ง 

ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี   1/2561 20 ส.ค. 61 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   1/2561 16 พ.ย. 61 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล   3/2561 13 มิ.ย. 61 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์   27 ส.ค. 61 

 เลยก าหนด 

 9 

รายนามสถาบนัที่มีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข ครั้งที่/ปี ก าหนดส่ง 

คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั   1/2561 15 ส.ค. 61 
 10 

หลกัสูตรและสถาบนัที่ไดร้บัการตรวจประเมินในเดือนที่ผ่านมา 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

มติคณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561  
 ไม่ใหก้ารรับรอง และไมเ่ห็นชอบใหเ้พ่ิมศกัยภาพ และเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 
        แผนการศึกษาการผลิตแพทยแ์นวปฏิรปู 

มติคณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561  
 ใหก้ารรบัรองหลกัสตูร 

 11 

หลกัสูตรและสถาบนัที่อยูใ่นระหว่างกระบวนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน 

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ อยูใ่นระหวา่งการพิจารณากลัน่กรองผลการตรวจประเมิน 

วิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

อยู่ในระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนการสรุปผลการตรวจ

ประเมินเบ้ืองตน้ 
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การอบรมของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์
ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั อตัราค่าลงทะเบียนดงัระบุในเอกสารประกอบการประชุม 

Lead Assessor development 15-16 ส.ค. 61 มีผูต้รวจประเมินเขา้อบรม 16 คน 

Criteria training & SAR writing course 8–12 ต.ค. 61  

Assessor training  28-30 พ.ย. 61 ผูเ้ขา้อบรมตอ้งเป็นผูท่ี้ผ่านการอบรม Criteria training & SAR 
writing course แลว้ 

 non-MD สามารถเขา้รบัการอบรมได ้แต่จะไม่ไดร้บัเชิญใหท้ าหน้าท่ีผูป้ระเมิน 

 1 

ผลรับการตรวจประเมินสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ จาก 2 

WFME 3 

ขณะน้ียงัไมม่ีความคืบหนา้จาก WFME 4 

การใชเ้กณฑ ์TMC.WFME.BME. Standards (2017) เพื่อรบัการรบัรองจาก สมพ. 5 

เพ่ือขอ  6 

 เปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต  7 

 เพ่ิมศกัยภาพ  8 

 เพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต  9 

โดยขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยด์ าเนินการดงัน้ี 10 

1. ส่งหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมิน ถึงแพทยสภา  11 

2. ส่งรายการต่อไปน้ีถึงผูอ้ านวยการสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์12 

 ส าเนาหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมิน 13 

 ใบสมคัรขอรบัการตรวจประเมิน 14 

 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ ์จ านวน 1 เล่ม โดยใชต้ัวอกัษร TH 15 

Sarabun New ขนาด 14 และ template ท่ีก าหนด 16 

 หลกัสตูร 1 เล่ม  17 

 flash drive ท่ีบรรจุ PDF file ของ รายงานการประเมินตนเองพรอ้มหลกัฐาน18 

ประกอบ จ านวน 1 ชุด  19 

3. เตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีจดัเก็บใน flash drive โดย 20 

 เตรียมเอกสารหลกัฐานในรูปแบบ PDF file ท่ีระบุหน้า และ highlight ส่วนท่ี21 

อา้งอิง 22 

 แสดงรหสัหลกัฐานตามเกณฑแ์ต่ละขอ้ เช่น ม 1.1.1-1, ม 1.1.1-2 เป็นตน้ 23 

 จดัเก็บ file แยกเป็น folder-subfolder ตามองคป์ระกอบ - องคป์ระกอบยอ่ย 24 

 ท า hyperlink จากรายงานการประเมินตนเอง 25 

                                                           


 download เกณฑม์าตรฐาน เอกสารที่ใชส้ าหรบัการขอตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอื่นๆ ท่ี http://www.imeac.org/  
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4. ช าระค่าธรรมเนียมการขอรับการตรวจประเมิน เป็นจ านวน 10,000 บาท (หน่ึง1 

หมื่นบาทถว้น) โดยเงินจ านวนน้ีจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไม่คืนแมว้่าภายหลัง2 

พบวา่สถาบนัไมพ่รอ้มและไมเ่กิดการตรวจประเมินขึ้ นจริง 3 

สอบถามเพ่ิมเติมไดท้าง email: contact@imeac.org หรือติดต่อ ศาสตราจารย ์4 

นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  ไดท่ี้ pongsak@imeac.org  5 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 6 

4.3-2   ระบบพิจารณาความสอดคลอ้งของหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา (CHECO) 7 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั อา้งอิง 3 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีส านักงาน10 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศแนวทางการบริหารเกณฑ์11 

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ก าหนดใหส้ถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบการพัฒนา12 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหม้ีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้ น สอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐาน13 

หลกัสตูรระดบัอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ14 

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเกณฑม์าตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และก าหนดตวับ่งช้ีดา้นมาตรฐานและ15 

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยส่งหลกัสูตรท่ีพฒันา/ปรบัปรุง16 

แลว้ให ้สกอ. รบัทราบ น้ัน   17 

บัดน้ี สกอ. ไดพ้ัฒนาระบบพิจารณาความสอดคลอ้งของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 18 

(CHE Curriculum Online : CHECO) สู่ระบบ online เพ่ือใชเ้ผยแพร่ขอ้มลูหลกัสูตรสู่สาธารณะ รวมทั้งเพ่ือ19 

เป็นกลไกก ากับการจัดการศึกษาของสภาสถาบัน ท่ีมีประสิทธิภาพและทันเวลา สอดคลอ้งกับแนวคิด20 

การศึกษาไทย 4.0  โดย สกอ. มีบทบาทหน้าท่ีพิจารณาและตรวจสอบรายการขอ้มลูหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง21 

ตามมาตรฐานและเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งและแจง้ผลการพิจารณาผ่านระบบ CHECO ซ่ึงจะแสดงผลการพิจารณา22 

หลกัสตูรเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดงัน้ี 23 

 หากผลการพิจารณาพบวา่หลกัสตูรสอดคลอ้ง เผยแพร่ว่า “หลกัสูตรสอดคลอ้งตาม24 

มาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง”  25 

 หากผลการพิจารณาพบว่าหลักสูตรไม่สอดคลอ้ง เผยแพร่ว่า “หลักสูตรไม่26 

สอดคลอ้งตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและเกณฑม์าตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่แนะน าใหผู้เ้รียน27 

เขา้ศึกษา” โดยเสนอใหส้ภาสถาบนัชะลอการรบันักศึกษาและเร่งปรบัปรุงหลกัสตูรต่อไป 28 

ทั้งน้ีในส่วนของการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสตูร  29 

 หลกัสตูรใหมท่ี่มีผลการประเมินตนเองระดบัหลกัสตูรตามองคป์ระกอบท่ี 1 “ผ่าน”  30 

และหลกัสตูรปรบัปรุงท่ีมีผลการประเมินตนเองระดบัหลกัสูตรตามองคป์ระกอบท่ี 1 “ผ่าน” 2 ปี ติดต่อกนั 31 

สกอ. จะด าเนินการ 32 

 แจ้งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  33 

(ส านักงาน ก.ค.ศ.) เพ่ือใหก้ารรบัรองคุณวุฒิการศึกษา  34 

 แจง้ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) เพ่ือก าหนด35 

อตัราเงินเดือน  36 

mailto:contact@imeac.org
mailto:pongsak@imeac.org
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 เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน 1 

 หลกัสตูรท่ีมีผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบท่ี 1 “ไม่ผ่าน” ในปีการศึกษา2 

ล่าสุด สกอ. จะด าเนินการ 3 

 เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชนผ่านทาง website และไม่แนะน าให้4 

ผูเ้รียนเขา้ศึกษาในหลกัสตูร  5 

 แจง้สภาสถาบนัใหป้รบัปรุงเร่งด่วน  6 

 ประกาศว่า หากปีการศึกษาถัดไปยังมีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” จะแจ้ง7 

ส านักงาน ก.ค.ศ. และ ส านักงาน ก.พ. ใหย้กเลิกการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการก าหนดอัตรา8 

เงินเดือน 9 

 หลกัสูตรท่ีมีผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบท่ี 1 “ไม่ผ่าน” 2 ปีติดต่อกนั 10 

สกอ. จะด าเนินการ 11 

 ประกาศต่อสาธารณชนวา่ หลกัสตูรดงักล่าวไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานฯ  12 

 ไม่ เพ่ือขอรบัรองคุณวุฒิการศึกษาและก าหนดอตัราเงินเดือน (กรณีหลกัสูตร13 

ใหม)่  14 

 แจง้ส านักงาน ก.ค.ศ. และ ส านักงาน ก.พ. ใหย้กเลิกการรับรองคุณวุฒิ15 

การศึกษาและก าหนดอตัราเงินเดือน (กรณีหลกัสตูรท่ีไดร้บัการรบัรองแลว้) 16 

สรุปขอ้แตกต่างของระบบ CHECO  จากแนวทางเดิมดงัน้ี 17 

 แนวทางเดิม แนวทาง CHECO 
การส่งขอ้มลู ส่งเอกสาร ภายใน 30 วนั ส่งขอ้มลู electronic เขา้ระบบ ภายใน 7 วนั 
ระยะเวลาท่ี สกอ. ตรวจสอบ ภายใน 120 วนั ภายใน 15 วนั 
สกอ. ทกัทว้งส่งคืนใหแ้กไ้ข ส่งเอกสาร ผ่านระบบ online ทนัที 

สกอ. ส่งขอ้มลูให ้ก.พ. ส่งเอกสาร ผ่านระบบ online  
การเผยแพร่ขอ้มลูหลกัสตูร ไมท่นัเปิดเรียน ก่อนเขา้ศึกษา 

 18 

อน่ึง รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมว่าไดม้ีประกาศ19 

เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงอยู่ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันท่ี 17 สิงหาคม 2561  20 

ประกอบดว้ย มาตรฐาน 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  21 

 มาตรฐานดา้นผลลพัธผ์ูเ้รียน 22 

 มาตรฐานดา้นการวิจยัและนวตักรรม 23 

 มาตรฐานดา้นบริการวิชาการ 24 

 มาตรฐานดา้นศิลปะวฒันธรรมและความเป็นไทย 25 

 มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ  26 

พร้อมทั้ งมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2558 และประกาศการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน27 

ระดบัอุดมศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการในการสืบคน้อา้งอิง ดงั file ท่ีแจกในการประชุม  28 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 29 
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4.4 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

 ติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา2 

แห่งชาต ิครั้งที่ 9 3 

 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาตคิรั้งที่ 10 4 

 การคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาต ิ5 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี6 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ 7 

อาจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ 8 

 การด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 9 9 

 ปรับเปล่ียนการศึกษาแพทยศาสตร์เพ่ือผลิตแพทย์ท่ีสามารถตอบสนองต่อความ10 

ตอ้งการท่ีหลากหลาย : ยงัไมม่ีความคืบหนา้ 11 

 จดัการศึกษาระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต ตามมาตรฐานระดบัสากลท่ีสอดคลอ้งกบับริบท12 

ของประเทศและค านึงถึงวิสัยทัศน์ พนัธกิจ และศักยภาพของสถาบนั : ไดจ้ดัท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับ13 

ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (มคอ.1) แลว้ 14 

รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุมในวาระท่ี 5.2.2  ขณะน้ีรอประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการในราช15 

กิจจานุเบกษา  16 

 โครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ พึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษาแพทยศาสตร ์โดย17 

ก าหนดเป้าหมาย วางระบบการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ จดัประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละประเมินผลภายใต้18 

การประกนัคุณภาพการศึกษาโดยมีหน่วยงานรบัผิดชอบด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ : แพทยสภามีมติ19 

เห็นชอบใหท้บทวนและปรับปรุงทักษะหตัถการส าหรับบัณฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะตามเกณฑ์20 

มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยไดม้อบหมายใหก้ ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่ง21 

ประเทศไทย เป็นผูร้บัผิดชอบกระบวนการพิจารณาปรบัปรุง  ดงัเอกสารประกอบการประชุมในวาระท่ี 4.6 22 

 สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติัภารกิจดา้นการศึกษาไดอ้ย่างมี23 

ประสิทธิผล : ไดจ้ดัอบรมเพ่ือสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ตาม Professional Standard Framework (PSF) 24 

แก่คณาจารยท่ี์สนใจแลว้ (ในวาระท่ี 1.5)  จะไดติ้ดตามผลการจดัอบรมและน าขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บั ไป25 

ปรบัปรุงกระบวนการพฒันาอาจารยใ์หม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป   26 

 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 10 : ขณะน้ียงัไมม่ีความคืบหนา้ 27 

 การคดัเลือกครแูพทยแ์ห่งชาติ : ขณะน้ีเป็นช่วงเวลาลงคะแนนคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ ปี 28 

2561 และคาดว่าจะน าเสนอผลการลงคะแนนคัดเลือกเป็นวาระพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ29 

อ านวยการฯ ร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 30 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 31 

4.5 จริยธรรมในการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 32 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี33 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 34 
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ศาสตราจารย ์นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล แจง้ต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากกระบวนการ1 

พิจารณาจริยธรรมในการท าวิจยัในคน ซ่ึงรวมถึงการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษา มีหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด2 

ท่ีแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละสถาบัน อีกทั้งการเสนอพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัยของศูนย์3 

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ก็มีความแตกต่างกนัตามสถาบนัท่ีร่วมจดัการศึกษาดว้ย  ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ4 

การท าวิจัยร่วมกันในลกัษณะสหสถาบัน ท่ีตอ้งเสียเวลาเสนอขอจริยธรรมวิจัยทุกสถาบันท่ีเก่ียวขอ้งกับ5 

โครงการวิจยัน้ันๆ เพ่ือใหก้ระบวนการขอจริยธรรมในการท าวิจยัในลกัษณะน้ี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ6 

มากขึ้ น จึงมีแนวคิดท่ีจะจดัใหม้ีศูนยก์ลางในการพิจารณา (Single Institutional Review Board: Single 7 

IRB) ขึ้ น โดยอาจตอ้งของบประมาณสนับสนุนจาก กสพท ผ่านช่องทางของเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบัน8 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (Medical Research Network of the Consortium of Thai Medical 9 

Schools : MedResNet) 10 

 โดยในเบ้ืองตน้จ าเป็นตอ้งใชห้ลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของทุกสถาบนัสมาชิก มาประกอบการ11 

พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดกลางท่ีเขา้ไดก้บัของทุกสถาบัน จึงไดข้อความร่วมมือสถาบัน12 

สมาชิกส่งหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด ขณะน้ียงัรอขอ้มลูจากสถาบนั ดงัต่อไปน้ี  13 

 วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  14 

 วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต  15 

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์ 16 

 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง  17 

ทั้งน้ีหากไดข้อ้สรุปหลักเกณฑ์และขอ้ก าหนดแลว้ จะไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ18 

อ านวยการฯ ร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทยในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 19 

ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม และเรียนเชิญผูบ้ริหารสูงสุดของทุกสถาบันลงนามในบันทึก20 

ขอ้ตกลงร่วมกนั (Memorandum of Agreement : MOA) ต่อไป 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

4.6 การปรบัหตัถการของแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะ  23 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 25 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากมติ26 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ไดเ้ห็นชอบในการทบทวนทกัษะ27 

หตัถการส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะตามเกณฑม์าตรฐานผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ28 

แพทยสภาน้ัน  แพทยสภาไดส้่งหนังสือมอบหมายใหก้ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย รบัผิดชอบ29 

พิจารณาปรับปรุงทักษะหัตถการส าหรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ และพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ความรู ้30 

ความสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐาน31 

ระดบัสากล Entrustable Professional Activities (EPA)  โดยก าหนดเป้าหมายผลการเรียนรูท่ี้ชดัเจนว่า32 

เมื่อจบการศึกษา/ฝึกอบรม บัณฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะตอ้งสามารถท าหตัถการท่ีส าคญัและ33 

จ าเป็นรายการใดบา้งดว้ยตนเอง และสามารถใชเ้ป็นเกณฑก์ารรบัเขา้ฝึกอบรมโครงการแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ34 

ไดด้ว้ย  ดงัส าเนาหนังสือจากแพทยสภาและมติท่ีประชุมคณะกรรมการแพทยสภาท่ีแจกในการประชุม 35 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 36 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 

5.1.1  เรื่องจาก ศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพ 3 

เวชกรรม (ศรว.) 4 

 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ5 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2560 6 

 การจดัสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  7 

ขั้นตอนที ่3 (MEQ)  ในรูปแบบใหม่ 8 

 การสอบ OSCE รูปแบบใหม่ 9 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์11 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดร้ายงานการด าเนินงาน12 

ของศนูยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ต่อท่ีประชุม สรุปได้13 

ดงัน้ี 14 

 การปรบัระบบการบริหารจดัการฐานขอ้มูลผูส้มัครสอบใหม้ีประสิทธิภาพ เอ้ือ15 

ประโยชน์ต่อทั้งผูส้มคัรและสถาบนัผูร้บัรองคุณวุฒิของผูส้มคัร เพ่ือใหไ้ดสิ้ทธ์ิในการสมคัรสอบขั้นตอนต่างๆ  16 

โดยไดเ้ปิดระบบใหนั้กศึกษาแพทยช์ั้นปีท่ี 3 ทุกคน ของทุกสถาบนัผลิตแพทยใ์นประเทศไทย ลงทะเบียนให้17 

ขอ้มลูส่วนบุคคล ผ่านทาง website www.cmathai.org ระหว่างวนัท่ี 10-31 สิงหาคม 2561 มีผูล้งทะเบียน18 

ใหข้อ้มลูแลว้จ านวน 2,885 คน จ าแนกตามสถาบนั ดงัเอกสารประกอบการประชุม 19 

 การจดัสอบเพ่ือประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช20 

กรรม : 21 

 การจดัสอบ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 22 

– ขัน้ตอนท่ี 1 วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2561  จ านวน 1,546 คน ช าระเงินแลว้ 1,500 คน 23 

– ขัน้ตอนท่ี 2 วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2561  จ านวน 1,066 คน ช าระเงินแลว้ 1,013 คน 24 

– จ าแนกจ านวนตามสนามสอบ (5 สถาบนั) ดงัเอกสารประกอบการประชุม  25 

– ขอความร่วมมือทุกสถาบนัรบัรองสิทธ์ิ ผูส้มคัรสอบตามก าหนด 26 

 การจดัสอบ ขั้นตอนที่ 3 ทกัษะและหตัถการทางคลินิก  27 

– รบัสมคัรสอบวนัท่ี 24 กนัยายน ถึง 11 ตุลาคม 2561 28 

– ขอใหทุ้กสถาบนัรบัรองสิทธ์ิสอบของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซตข์อง ศรว.  29 

ตั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2561 เป็นตน้ไป 30 

– เชิญชวนคณาจารยส์มคัรเป็นอาจารยคุ์มสอบในสาขาวิชาหลกั 31 

 การจดัสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  32 

ขั้นตอนที ่3 (Modified Essay Question : MEQ)  ในรูปแบบใหม่ 33 

 ศรว. ไดป้รบัปรุงกระบวนการจดัสอบอตันัยประยุกต์ (MEQ) โดยใชข้อ้สอบจาก34 

ส่วนกลาง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ตามประกาศ ศรว. ฉบบัท่ี 7/2561 ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  35 
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เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูเ้ขา้สอบทุกสถาบนั ก าหนดจดัสอบในวนัอาทิตยท่ี์ 13 มกราคม 2562 และ 1 

วนัอาทิตยท่ี์ 10 มีนาคม 2562 คุณสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสอบ และวิธีสมคัรสอบดงัเอกสารประกอบการประชุม 2 

 ส าหรบัผูท่ี้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่างประเทศ ใหส้มัครสอบผ่าน ศรว. เพ่ือ3 

เป็นการใหสิ้ทธ์ิทุกคนไดมี้โอกาสในการสอบ โดย ศรว. จะจดัสรรสถาบนัสอบใหต้ามท่ีผูส้มคัรตอ้งการ และ4 

จะประสานส่งช่ือไปยงัสถาบนัก่อน หลงัจากน้ันใหผู้ส้มคัรจึงจะด าเนินการตามขั้นตอนดว้ยตวัเอง ทั้งน้ีวนั5 

เปิดรบัสมคัร สถาบนั และจ านวนท่ีเปิดรบั จะประกาศใหท้ราบต่อไป 6 

 การจดัสอบ OSCE รูปแบบใหม่ 7 

 เร่ิมด าเนินการสอบรปูแบบใหมต่น้ปี พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) 8 

 จดัสอบวงละ 10 สถานี  9 

 การจดัสอบ Clinical skill (focused history, focused physical examination, 10 

initial diagnosis / initial investigation / patient education) เป็นแบบ multi station คลา้ยกบัการ11 

ปฏิบติังานจริงท่ี OPD โดยเพิ่มเวลาเป็นสถานีละ 10 นาที  12 

 การจดัสอบ Manual skills 4 หตัถการท่ีจ าเป็นต่อชีวิตและตอ้งปฏิบติัแข่งกับ13 

เวลา ไดแ้ก่ CPR, Basic life support, Endotracheal intubation, Neonatal resuscitation 14 

ให ้สถาบนัเป็นผูป้ระเมินผูเ้รียนเองจนผ่านแลว้จึงให  ้ certificate  โดย ศรว. จะท าการรบัรองสถาบนัท่ี15 

สามารถด าเนินการเป็นศนูยส์อบได ้16 

 การจัดสอบหัตถการอ่ืนๆ ให้สถาบันด าเนินการประเมินตามหลักการ 17 

Workplace-Based Assessment  18 

 ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศใหส้อบ 4 หัตถการ กับสถาบันท่ี19 

สามารถเป็นศนูยส์อบได ้ส่วนหตัถการอ่ืนๆ จะใหด้ าเนินการในขัน้ตอนปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นแพทยฝึ์กหดั 20 

 เตรียมจะเชิญทุกสถาบนัร่วมประชุมพิจารณาวางแนวทางการจดัสอบร่วมกนั ต่อไป 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

5.1.2  รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 23 

เอกสารประกอบ :  24 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยช์าญชยั พจมานวิพุธ  25 

 รองผูอ้ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค ์ 26 

 ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค ์27 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 28 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 29 

  30 
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5.1.3  การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้ าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์ไดแ้จง้ผลต่อท่ีประชุมวา่ อา้งถึง 4 

 ขอ้บงัคบัแพทยสภา ว่าดว้ยกระบวนวิธีพิจารณารบัรองหลกัสูตรและสถาบันผลิต5 

แพทยต์ามหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2547 หมวด 3 การรบัรองมาตรฐานการศึกษา 6 

 มติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  7 

 เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2551 ก าหนดใหป้ระเมินรอบท่ี 3 โดยใชเ้กณฑก์ารตรวจ8 

ประเมินตามแนวทางของ TQA  9 

 เมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ก าหนดใหส้ถาบนัรบัการตรวจประเมินทุก 3 ปี  10 

 เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2557 ก าหนดรอบเวลาของการตรวจประเมินเป็นทุก 5 ปี  11 

 เกณฑม์าตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(ระดับแพทยศาสตรบณัฑิต) พ.ศ. 2560  12 

ซ่ึงมีท่ีมาจากเกณฑม์าตรฐานสากลส าหรบัแพทยศาสตรศึกษา (WFME) ระบุเร่ืองการพฒันาสถาบนัโดยใช้13 

เกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : 14 

EdPEx) ไวใ้นขอ้ ม 9.0.4  15 

การขอรับการตรวจประเมินตามรอบเวลาในปี 2560-2561 ของแต่ละสถาบัน ดัง16 

เอกสารประกอบการประชุม สรุปไดด้งัน้ี 17 

 สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินและผ่านการประเมินตามโครงการ EdPEx 300 :  18 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 19 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์20 

 สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินและผ่านการประเมินตามโครงการ EdPEx 200 :  21 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 22 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 23 

 สถาบนัท่ีล่วงพน้ก าหนดเวลา 24 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 25 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครนครราชสีมา 26 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ 27 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 28 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 29 

 สถาบนัท่ีขอใหเ้ร่งด าเนินการ 30 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด าเนินการขอรับการตรวจประเมินทั้ง EdPEx และ 31 

WFME  32 

มหาวิทยาลยัพะเยา ตรวจสอบว่าไดส้มคัรใช ้EdPEx เป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพ33 

ภายในแลว้หรือไม ่ 34 

ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกท่ีตอ้งการรบัการประเมิน ประสานผ่าน สบพช.  35 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 36 

 37 
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5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 1 

5.2.1  โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 2 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าได้5 

ขอ้มลูจาก ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ว่า6 

ขณะน้ีเร่ืองผ่านจาก สกอ. รอเสนอต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะไดร้ับอนุมติัจัดสรรงบประมาณ7 

เท่ากับปีท่ีผ่านมา โดยได้เสนอของบประมาณระยะ 4 ปีไว ้แบ่งเป็นงบด าเนินการในการผลิตแพทย ์8 

300,000 บาทต่อคนต่อปี  และ งบลงทุน (ซ่ึงเปล่ียนช่ือเป็นงบจดัหาอุปกรณแ์ละครุภณัฑพ้ื์นฐาน ส าหรบั9 

การเรียนการสอน) 2,000,000 บาทต่อคน และสปัดาหห์น้า ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา 10 

จะท าหนังสือรายงานความคืบหนา้ต่อคณบดีทุกสถาบนัต่อไป 11 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 12 

5.2.2  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐาน13 

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ14 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 16 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าเมื่อ17 

วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 ท่ีผ่านมา ไดเ้ป็นผูแ้ทนเขา้ประชุมเพ่ือช้ีแจงมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 18 

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 (มคอ 1) ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการของ สกอ. ซ่ึงขณะน้ีผ่าน19 

กระบวนการพิจารณากลัน่กรองทุกขั้นตอนแลว้ รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ร่าง มคอ.1 ฉบบัสมบรูณ ์20 

ดงัเอกสารประกอบการประชุม  21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

5.2.3  โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 23 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี24 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์25 

อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์น าเสนอต่อท่ีประชุมสรุปไดว้่า ตามท่ีส านัก26 

วิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง27 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 19 : เฉลิมฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง “Leadership Towards Medical 28 

Education Excellence” ขึ้ นระหว่างวนัท่ี 19-21 ธันวาคม 2561 โดยจะจดัใหม้ี proceedings ส าหรบั29 

นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตรศึกษาดว้ย   ขอ้มูลรายละเอียดการประชุมและการ30 

สมคัรไดเ้ผยแพร่ผ่านทาง website http://www.mfumededcon2018.org  31 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 32 

  33 
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5.3  เรื่องที่ยงัไม่มีความกา้วหนา้ 1 

5.3.1  ASEAN Medical Education Alliance 2 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา ดีโรจนวงศ ์4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา ดีโรจนวงศ์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าขณะน้ีอยู่ใน5 

ขั้นตอนนัดหมายการประชุมเร่ือง ASEAN Medical Education Alliance Constitution จึงยงัไม่มีความ6 

คืบหนา้ในการด าเนินงานในขณะน้ี 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 8 

5.3.2  การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 9 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี10 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ 11 

แทน ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยป์ระสิทธ์ิ วฒันาภา 12 

ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ขณะน้ียงัไม่มี13 

ความคืบหนา้ในการปฏิรปูแพทยศาสตรศึกษาของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  14 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 15 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 16 

6.1 ก าหนดการประชุมครั้งตอ่ไป 17 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 19 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี ไดแ้จง้เปล่ียนแปลงก าหนดวันประชุม20 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งต่อไป จาก21 

เดิมวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 เป็นวนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลยัสยาม  และ รองศาสตราจารย ์22 

แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจง้เพ่ิมเติมว่าก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน23 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในเดือนธนัวาคม 2561 ท่ีก าหนดไว ้7 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นคนละช่วงเวลา24 

กบัการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ในวนัท่ี 19-21 25 

ธนัวาคม 2561 26 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  27 

6.2  การประชุมวิชาการ Thai- Charité Medical Education Conference 2018 :  28 

Disruptive Medical Education in the New Era   29 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ 31 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกันยิกา  ช านิประศาสน์  ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมว่าคณะ32 

แพทยศาสตร์ในส่วนภูมิภาคสามแห่ง (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร ์33 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) ไดท้ า MOU กบั Charité 34 

University ประเทศเยอรมนั ก าหนดจะจดัประชุมวิชาการ Thai- Charité Medical Education Conference 35 
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2018 : Disruptive Medical Education in the New Era ระหวา่งวนัท่ี 29-30 ตุลาคม 2561 ณ กระบ่ีรีสอรท์ 1 

จงัหวดักระบ่ี หวัขอ้การประชุมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ Entrustable Professional Activities (EPAs) และ High 2 

Global Standard in Medical Education น าโดย Professor Dr. Harm Peters และ Professor Peter 3 

Dieter  จากประเทศเยอรมนั และ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ อตัราค่าลงทะเบียน4 

ภายในเดือนกันยายน 2561 คนละ 2,500 บาท และคนละ 3,000 บาทหลังจากน้ัน  ขอเชิญชวน5 

คณะกรรมการฯ สมคัรเขา้ร่วมประชุมวิชาการตามรายละเอียดใน Poster ท่ีไดแ้จกในการประชุม  6 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 7 

6.3  การประชุมวิชาการ 2019 World Federation for Medical Education Conference:  8 

Quality Assurance in Medical Education in the 21st Century 9 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์11 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดเ้ชิญชวนคณะกรรมการฯ สมคัรเขา้ร่วม12 

ประชุมวิชาการ 2019 World Federation for Medical Education Conference: Quality Assurance in 13 

Medical Education in the 21st Century ระหว่างวนัท่ี 7 ถึง 10 เมษายน 2562 ณ กรุงโซล ประเทศ14 

สาธารณรฐัเกาหลี รายละเอียดในเอกสารท่ีไดแ้จกในการประชุม 15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 16 

 17 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 18 

 19 

 20 

 21 

 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค) 22 

 สรุปผลการประชุม 23 
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 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 27 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 28 
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