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มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 17 

1.2 การแถลงข่าว TCAS 62  วนัที่ 26 พฤศจกิายน 2562 18 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 19 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์20 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์21 

สืบเน่ืองจากการแถลงข่าวการพฒันาระบบสารสนเทศ TCAS 62 โดย ศาสตราจารย ์ดร. 22 

สุชชัวีร ์ สุวรรณสวสัด์ิ ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เม่ือวนัจนัทรท่ี์ 26 พฤศจิกายน 2561 23 

ณ หอ้งประชุม 8A อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อาคาร 2) กรุงเทพฯ ท่ีผ่านมา สรุป24 
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ประจ าปีการศึกษา 2562 (TCAS 62) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการรบัสมคัร และใหม้ีความสอดคลอ้งกบั27 

กระบวนการท างานของระบบการคดัเลือกท่ีไดม้ีการเปล่ียนแปลงและพฒันาขึ้ นใหม่ 28 

2. จ านวนสถาบนัท่ีเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วม TCAS 62 รวมทั้งส้ิน 92 แห่ง ดงัรายละเอียดท่ีได้29 

แจกในท่ีประชุม และพบวา่บางสถาบนัมีความประสงคไ์มเ่ขา้ร่วม TCAS 62  ซ่ึงจะกล่าวในล าดบัต่อไป  30 

3. การเขา้ลงทะเบียนในระบบ TREQ (TCAS Requirements) เป็นระบบการรวบรวมขอ้มลูท่ี31 

ท าใหผู้ส้มคัรรูว้่าในแต่ละรอบมีหลกัสูตรใดบา้ง ระบบน้ีเป็นประโยชน์ส าหรบั clearing house เพราะท าให้32 

ทราบวา่แต่ละสถาบนัมีการยืนยนัสิทธิจ านวนเท่าไหร่ และ TREQ ยงัเป็นการวางรากฐานเพ่ือการเก็บและ33 

วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีทันสมยั รวมทั้งการจัดระเบียบและรวมศูนยข์อ้มูลต่างๆ ของสาขา/หลักสูตร ท่ีเปิดรับ34 

ผูส้มคัร นอกจากน้ี สามารถวิเคราะหข์อ้มลูเชิงลึกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบการคดัเลือกบุคคลเขา้35 
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ศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในอนาคต  (ดังรายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในเอกสารแจกในท่ี1 

ประชุม) 2 

4. กรณีระบบ TCAS ล่ม ซ่ึงท าใหเ้ขา้ระบบ TREQ ไม่ได ้ โดยบางสถาบนัไดก้ าหนดกติกาว่า 3 

ถา้เขา้ระบบ TREQ ไมไ่ด ้จะไมใ่หส้มคัรในรอบต่างๆ ของสถาบนัน้ันๆ  ทปอ. ขอแจง้ท่ีประชุมเพ่ือทราบว่า 4 

เป็นกติกาท่ีสถาบนัก าหนดขึ้ นเอง  การลงทะเบียนใน TREQ กบัการรบัสมคัรรอบท่ี 1, 2, 5 เป็นระบบการ5 

รบันักเรียนของแต่ละสถาบัน ส่วนรอบท่ี 3 และ 4 จะเป็นของ ทปอ.  ฉะน้ันสถาบันท่ีติดกรอบกติกา6 

ดงักล่าว ตอ้งไปแกไ้ขกติกาของตนเอง  การลงทะเบียนใน TREQ สะดวกต่อการ clearing house ในกรณีท่ี7 

ผูส้มคัรไม่มีขอ้มลูอยู่ใน TREQ จะท าใหไ้ม่สามารถท าการ clearing house ได ้ ดงัน้ันจึงจ าเป็นตอ้งท าให้8 

เสร็จส้ินก่อนมหาวิทยาลยัเปิดเรียน 9 

5. ปัญหาท่ีพบขณะน้ีคือ นักเรียนกวา่หมื่นคนไมส่ามารถเขา้ระบบ TREQ ได ้เน่ืองจาก 10 

- โรงเรียนลงรหสั 13 หลกั ผิด 11 

- ช่ือ-สกุล  สะกดผิด 12 

- GPAX ท่ีส่งมาไมต่รงกบัอีกหน่วยงานท่ีส่งมา 13 

จึงท าให ้TCAS ล่ม  ดงัน้ันหากพบปัญหาน้ีขอใหแ้จง้ส่วนกลางเพ่ือร่วมกนัแกไ้ข ทั้งน้ีขอความร่วมมือไม่แชร์14 

ขอ้มลูอีกต่อไป 15 

6.  จากการน าเสนอระบบสารสนเทศดา้นการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ปี 16 

2562 (TCAS 62)  พบว่า การรบัขอ้มูลเขา้ระบบมีหลายช่องทาง ท าใหเ้กิดปัญหาขอ้มูลท่ีผูส้มคัรกรอก17 

ไม่สมบูรณ์ คือกรณีท่ีผูส้มคัรกรอกขอ้มูลไม่เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด  ฉะน้ันการแกไ้ขปัญหาน้ี ใหส้ถาบัน18 

ปลดล็อคน้ีใหผู้ส้มคัรสามารถเขา้ไปกรอกขอ้มลูต่อได ้19 

7.  จากขอ้ 2 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เป็นสถาบนัในสงักดั ทปอ. และมีความประสงคไ์ม่เขา้20 

ระบบ TCAS น้ัน  ทปอ. ไดร้ับหนังสือแจง้แลว้ แต่เน่ืองจากการไม่เขา้ระบบ TCAS จะมีผลต่อระบบ 21 

clearing house ท าใหไ้ม่สามารถเขา้ clearing house ไดอี้ก ยกเวน้สถาบนัเอกชน ดงัน้ัน ทปอ. จึงไดท้ า22 

หนังสือแจง้ใหม้หาวิทยาลยัอุบลราชธานียืนยนักลบัมาอีกครั้ง โดยมีขอ้ก าหนด 2 ทางเลือก ดงัน้ี 23 

- ในกรณียืนยนัไม่เขา้ระบบ TCAS ใหส้ถาบนัประกาศรบัสมคัรเองในทุกระบบ โดย 24 

ส่วนกลางจะไมม่ีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ 25 

- เน่ืองจากการรบัในรอบท่ี 1  ทางมหาวิทยาลยัยงัอยู่ช่วงของ TCAS   ทปอ. จึง26 

อนุโลมใหผู้ส้มคัรท่ีผ่านการคดัเลือกในรอบท่ี 1 สามารถเขา้ระบบ clearing house ได ้ โดยมหาวิทยาลยั27 

ตอ้งคืนเงินมดัจ าการสมคัรทั้งหมด (หากไดร้บัเงินมดัจ าไวแ้ลว้) เน่ืองจากไดม้ีขอ้ก าหนดไม่ใหร้บัเงินก่อน28 

ยืนยนัสิทธ์ิ  29 

มติที่ประชุม :  รบัทราบตามท่ีเสนอ และทางมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ไดช้ี้แจงต่อท่ี30 

ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้หารือกับผู ้บริหารมหาวิทยาลัยและผู ้เก่ียวขอ้งหลายฝ่ายแลว้ ไดข้อ้สรุปว่า 31 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ยืนยนัไม่ออกจากระบบ TCAS แลว้  ดงัน้ันในท่ีประชุมจึงเสนอใหม้หาวิทยาลยั32 

อุบลราชธานี ท าหนังสือยืนยนัให ้ทปอ. รบัทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรอีกครั้งหน่ึง 33 

  34 
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วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ1 

ไทย ครั้งที่ 6/2561 เม่ือวนัศุกรท์ี่ 7 กนัยายน 2561 ณ หอ้งประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเรียน2 

รวมราชนครินทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับทราบสรุปผลการ3 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2561 4 

เม่ือวนัศุกรท์ี่ 12 ตลุาคม 2561 ณ หอ้งประชุม Millennium ชั้น 19  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ5 

19 มหาวิทยาลยัสยาม 6 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  ไมม่ีแกไ้ข  9 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองและพิจารณา 10 

3.1  การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิ11 

ระดบัปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร ์12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 14 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดส้รุปสาระส าคญัในท่ีประชุมดงัน้ี 16 

1. มคอ.1 ไดร้บัการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ดัง17 

รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแ้จกในท่ีประชุม และขอช่ืนชมคณะกรรมการวิชาการ กสพท ท่ีเป็นผูท้ างาน18 

หนักมากในเร่ืองน้ี 19 

2.  ขอ้สงัเกต ตามประกาศ หนา้ท่ี 1  ท่ีจะขอหารือในท่ีประชุม 20 

ขอ้ 1  การจดัการศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ตอ้งมีมาตรฐาน21 

ไม่ต า่กว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561” (ตามเอกสารท่ีไดแ้จก22 

ในท่ีประชุม) 23 

ขอ้ 2  การจดัท าหลกัสูตรหรือปรบัปรุงหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์24 

ตอ้งมุง่ใหเ้กิดมาตรฐานผลการเรียนรูข้องบณัฑิต โดยมีหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนและองคป์ระกอบ25 

อ่ืนๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร ์พ.ศ. 2561 ท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 26 

ขอ้ 3 สถาบันอุดมศึกษาใด จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชา27 

แพทยศาสตรอ์ยู่ในวนัท่ีประกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ตอ้งปรบัปรุงหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี ภายในปี28 

การศึกษา 2562 29 

ขอ้ 4  ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ได้ หรือมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติั30 

นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีจะพิจารณา31 

และใหถื้อค าวินิจฉยัของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเป็นท่ีสุด 32 

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ไดห้ารือเก่ียวกับแนว33 

ทางการปฏิบติัในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีปฏิบัติไดจ้ริง หากทุกสถาบนัมีการปรับปรุงหลักสูตรพรอ้มกัน 34 

ตอ้งมีการตรวจรบัรอง  ดังน้ันจึงขอหารือเพ่ือหาแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัในครั้งน้ี แต่ก่อนหารือประเด็น35 
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ส าคญัว่าดว้ยการปรบัปรุงหลักสูตร รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดแ้จง้ว่าไดส้ ารวจ1 

โครงสรา้งหลกัสูตรของแต่ละสถาบนั (เท่าท่ีมีขอ้มลู) ดงัตารางท่ีไดแ้จง้ในท่ีประชุม  และขอความร่วมมือ2 

แต่ละสถาบนัน ามาพิจารณาปรบัปรุงหน่วยกิตใหต้รงตามเกณฑโ์ครงสรา้งหลกัสูตร ท่ีแบ่งเป็น 3 หมวด คือ 3 

หมวดความรูท้ัว่ไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  4 

1. กรณีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดไมค่รบตามเกณฑ ์เสนอการปรบัใหส้อดคลอ้งโดย 5 

1.1 ปรับหมวด ซ่ึงเป็นการปรับใหญ่ ท่ีต้องขอรับการรับรองใหม่ถือว่าเป็นการปรับ6 

โครงสรา้งหลกัสตูร ขอใหแ้ต่ละสถาบนัพิจารณาตามความเหมาะสมและสามารถด าเนินการได ้7 

1.2  ปรับช่ือวิชา จะปรับช่ือใหม่หรือช้ีแจงในช่ือรายวิชาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับท่ี มคอ .18 

ก าหนดน้ัน เป็นวิธีการปรบัท่ีสามารถท าไดเ้พียงช้ีแจงต่อสภามหาวิทยาลยั และ สกอ. เท่าน้ัน 9 

1.3  ปรบัหน่วยกิต เช่น ในหมวดรายวิชาเฉพาะ จากเดิมอาจรวมเป็นหมวดเดียวน้ันใหแ้ยก10 

เป็น 2 รายวิชา ใหช้ดัเจน เป็น เฉพาะทางการแพทย ์และ ส่งเสริมสมรรถนะ เป็นตน้ 11 

2. สถาบนัท่ีมีหน่วยกิตรวม เกินท่ี มคอ.1 ก าหนด ใหน้ าไปพิจารณาปรบัใหม ่ 12 

3. สถาบนัที่ไม่มีขอ้มลูในตาราง ขอความร่วมมือน ากลบัไปพิจารณา  หากจ านวนหน่วยกิต13 

ไมเ่ป็นไปตามกรอบท่ีก าหนด ใหน้ ามาพิจารณาปรบัแก ้14 

4. ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  15 

- วิธีปรบัหลกัสูตรง่ายท่ีสุดโดยไม่ปรบัโครงสรา้งหลกัสูตร ไม่เปล่ียนหน่วยกิต ไม่เปล่ียน16 

หมวด  ใหป้รบัตวัเลขเฉล่ีย หมวดวิชาเฉพาะใหส้อดคลอ้ง หรือจะปรบัใหม่ หรือจะใชว้ิธีอธิบายความหมาย 17 

ทั้งน้ีแลว้แต่ดุลพินิจของแต่ละสถาบัน  แต่ถ้าโยกรายวิชาเสรีเป็นหมวดวิชาเฉพาะ ไม่สามารถท าได ้18 

เน่ืองจากถือวา่เป็นการปรบัปรุงโครงสรา้งใหญ่ทั้งหมด และตอ้งขอรบัรองการประเมินใหม ่19 

- จากขอ้ค าถามท่ีประชุม การปรบัหลกัสูตรใหเ้สร็จส้ินภายในปี 2562 แปลว่าจะตอ้งปรบั20 

ก่อนเปิดปีการศึกษา 2562 หรือไม่  ตอ้งไดร้บัการตรวจประเมินภายในปี 2562 ดว้ยหรือไม่น้ัน อยู่ท่ีจะ21 

ตีความอยา่งไร  แต่ในความคิดเห็นสามารถด าเนินการไดใ้นปี 2562  ซ่ึงหากท าตามขั้นตอนจริงไม่สามารถ22 

ด าเนินการไดท้นั (ปรบัใชใ้นปี 2562  ตอ้งปรบัแลว้เสร็จในเดือนสิงหาคม 2561)  ทั้งน้ีไดห้ารือคุณนุชนภา  23 

ร่ืนอบเชย ผูอ้ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย ์นายแพทย์พงษ์ศกัด์ิ  24 

วรรณไกรโรจน์ แลว้ ไดแ้นวทางการด าเนินงานดงัน้ี “หลกัสูตรใดท่ีผ่านการประเมิน WFME ของ IMEAc  25 

แพทยสภา และ สกอ. แลว้  ถือว่าหลักสูตรใหด้ าเนินการตามน้ัน” เน่ืองจาก IMEAc ไดพิ้จารณาว่า26 

ครอบคลุมแลว้ 27 

- คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ไดใ้หข้อ้มลูเพ่ิมเติมในท่ีประชุม แจง้ว่าได้28 

ปรบัหลกัสูตรใหม่แลว้ ซ่ึงหน่วยกิตไดเ้ป็นไปตามกรอบท่ีก าหนด และจะน าไปใชใ้นปีการศึกษา พ .ศ. 2562 29 

แต่ขอหารือท่ีประชุม กรณีท่ี นศพ. ปีสุดทา้ย ท่ีก าลงัจะส าเร็จการศึกษายงัใชห้ลกัสูตรปี 2555  ตอ้งใช้30 

หลกัสตูรไหนในการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562  31 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และจะปรบัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั มคอ.1  ท่ีก าหนด โดย  32 

1.  หลกัสูตรเก่าท่ียงัไม่ครบก าหนดปรบัหลกัสูตร ใหแ้ต่ละสถาบนัน าหลกัสูตรมาทบทวนและ33 

ปรบัแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั มคอ. ตามท่ีเห็นเหมาะสม 34 

2.  หลักสูตรใหม่ หรือ สถาบันท่ีถึงรอบปรับหลักสูตรแลว้ ใหป้ฏิบัติตามกรอบท่ี มอค. 1 35 

ก าหนด 36 
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3.2 โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 1 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 3 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ท่ีประชุมว่า คณะแพทยศาสตร ์4 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา5 

แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20  จึงก าหนดจดัระหว่างวนัท่ี 18 - 20 ตุลาคม 2562  ณ อาคารศรีสวรินทรา  6 

คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ  7 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ โดยท่ีประชุมใหข้อ้สงัเกตวา่ เน่ืองจากการจดัประชุมครั้งน้ีก าหนดให้8 

เป็นการประชุมนานาชาติร่วมกบั ASEAN Medical Education Alliance  ดงัน้ันก าหนดเวลาดงักล่าวอาจ9 

ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมจากต่างชาติไม่สะดวกในการเดินทางเน่ืองจากใกลช้่วงปลายปี รองศาสตราจารย ์10 

นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ขอรบัไปทบทวนอีกครั้ง 11 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 12 

4.1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต13 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบั14 

ตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 15 

เอกสารประกอบ : 4 ฉบบั 16 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์17 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 18 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ช้ีแจงตามเอกสาร ท่ีไดแ้จกในท่ี19 

ประชุมแลว้ ดงัน้ี 20 

  21 
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1. จ านวนผูส้มคัรสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2562 1 

 2 

รหสั สนามสอบที่ผูส้มัครเลือกเป็นอนัดบั 1 ผูส้มคัรทั้งหมด (คน)  ผูช้  าระเงิน (คน)  
11 กทม. เขตท่ี 1  จุฬาฯ 9,057 8,812 
12 กทม. เขตท่ี 2  มธ. ศนูยร์งัสิต  5,994 5,844 
13 กทม. เขตท่ี 3  ศิริราช  2,142 2,096 
14 กทม. เขตท่ี 4  ม.สวนดุสิต  1,703 1,671 
2 จงัหวดัเชียงใหม่  4,430 4,306 
3 จงัหวดัขอนแก่น  6,072 5,936 
4 จงัหวดัสงขลา 4,922 4,798 
5 จงัหวดัพิษณุโลก  2,967 2,902 
6 จงัหวดัอุบลราชธานี  2,234 2,186 
7 จงัหวดัชลบุรี  2,430 2,374 
8 จงัหวดันครราชสีมา  2,216 2,161 

รวม 44,167 43,086 

2. ปัญหาการตรวจเอกสารสมคัรสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2562  3 

2.1  ขอ้มลูการตรวจเอกสารการสมคัรสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2562  รวมจาก4 

ทั้ง 3 สถาบนั ท่ีตรวจเอกสาร ดงัน้ี  5 

- คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ตรวจเอกสารทั้งหมด 24,334 คน เอกสารไม่6 

สมบรูณจ์ านวน 211 คน  7 

- คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ตรวจเอกสารทั้งหมด 14,583 คน 8 

เอกสารไมส่มบรูณจ์ านวน 119 คน  9 

- คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ตรวจเอกสารทั้งหมด 4,169 คน เอกสาร10 

ไมส่มบรูณจ์ านวน 40 คน  11 

โดยสรุปสาเหตุจากปัญหาเร่ืองต่างๆ ไดด้งัน้ี  12 

1. รปูถ่าย จ านวน 29 คน  13 

2. บตัรประชาชน จ านวน 134 คน  14 

3. เอกสารการศึกษา  จ านวน 177 คน  15 

4. มากกวา่ 1 ปัญหา จ านวน 30 คน  16 

รวมผูท่ี้เอกสารไมส่มบรูณจ์ านวน 370 คน  17 

2.2  อนุมติัใหไ้ดร้บัสิทธ์ิเขา้สอบวิชาเฉพาะเพ่ิม จ านวน 5 ราย เน่ืองจากตรวจสอบเอกสาร18 

ผูส้มคัรสอบ 5 คน แลว้พบว่าสถานะสมบรูณ ์จึงเหลือเอกสารไม่สมบรูณ ์จ านวน 365 คน ดังน้ันมีผูมี้สิทธ์ิ19 

เขา้สอบวิชาเฉพาะทั้งหมด 42,721 คน 20 
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3.  การจดัสรรท่ีนัง่สอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2562  1 

 
รหสั 

 
สนาม 

ผูมี้สิทธ์ิสอบที่ไดร้บั

การจดัสรรที่นัง่สอบ 
(คน) 

 
สถาบนัผูร้บัผิดชอบสนามสอบ 

11 กทม. เขตท่ี 1  
จุฬาฯ 

6,750 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

12 กทม. เขตท่ี 2  
มธ. ศนูยร์งัสิต  

6,500 คณะแพทยศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์ 
คณะแพทยศาสตร ์ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ 
วิทยาลยัแพทยศาสตร ์ม.รงัสิต  

13 กทม. เขตท่ี 3  
ศิริราช  

3,130 คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  
คณะแพทยศาสตร ์ม.สยาม 

14 กทม. เขตท่ี 4  
ม.สวนดุสิต  

2,380 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี  
คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 

02 จงัหวดัเชียงใหม่  4,065 คณะแพทยศาสตร ์ม.เชียงใหม ่ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ม.แมฟ้่าหลวง  

03 จงัหวดัขอนแก่น  6,022 คณะแพทยศาสตร ์ม.ขอนแก่น  
04 จงัหวดัสงขลา 4,801 คณะแพทยศาสตร ์ม.สงขลานครินทร ์ 
05 จงัหวดัพิษณุโลก  2,300 คณะแพทยศาสตร ์ม.นเรศวร  
06 จงัหวดัอุบลราชธานี  2,180 คณะเภสชัศาสตร ์ม.อุบลราชธานี ร่วมกบั  

ม.อุบลราชธานี  
07 จงัหวดัชลบุรี  2,430 คณะแพทยศาสตร ์ม.บรูพา ร่วมกบั ม.บรูพา  
08 จงัหวดันครราชสีมา  2,163 ส านักวิชาแพทยศาสตร ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

รวม 42,721  

 2 

  3 
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4. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการการสอบวิชาเฉพาะ ดังรายละเอียด1 

ประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  ประกาศ ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 ในขอ้ 2 ให้2 

จ่ายเงินค่าใชจ้่าย และอตัราค่าตอบแทนในวนัจดัสอบวิชาเฉพาะ ในอตัราน้ี 3 

ล าดบัที่ รายการ/ต าแหน่ง อตัรา(บาท/คน/วนั) 
1 กรรมการกลางจาก กสพท 2,600 
2 หวัหนา้สนามสอบ 2,600 
3 ผูช้่วยหวัหนา้สนามสอบ 2,000 
4 กรรมการคุมสอบ 1,300 
5 เจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง 1,300 
6 กรรมการส ารอง 1,300 
7 พยาบาลประจ าหอ้งพยาบาล 1,300 
8 ประชาสมัพนัธ ์ 1,300 
9 พนักงานขบัรถ 800 
10 พนักงานรกัษาความปลอดภยั/ต ารวจ 700 
11 นักการภารโรง 700 
12 ค่าอาหาร (อาหารเชา้  อาหารวา่ง 2 มื้ อ  และอาหารกลางวนั) 400 

5.  ปฏิทินการคดัเลือกแต่ละรอบ ดงัรายละเอียดดงัตารางในเอกสารแนบ 4 

6.  ทปอ. เปิดระบบใหม่ 3 ระบบ ท่ีใชใ้น TCAS 62  ไดแ้ก่ 1. ระบบลงทะเบียน 2. ระบบ AI  5 

ช่วยประเมินความเหมาะสมของสาขาเรียน และ 3. ระบบขอ้มูลข่าวสาร TREQ  ซ่ึงจะเป็นตัวช่วยให้6 

นักเรียนคน้หาขอ้มลูการสมคัรในระบบ TCAS ไดง้่ายขึ้ น 7 

6.1 ระบบลงทะเบียน ใหส้รา้งบญัชีผูใ้ชง้าน 8 

การสมคัรรบัตรงโควตาท่ีอยูใ่นระบบ TCAS 62   ตอ้งลงทะเบียน ใน 9 

http://student.mytcas.com  โดยลงไดเ้พียงแค่ครั้งเดียว ตัง้แต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2561  เวลา 00.01 น. 10 

เป็นตน้ไป (ทั้งน้ีไม่ไดบ้งัคบัว่าตอ้งลงทะเบียนภายในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 เท่าน้ัน  หากลงทะเบียนหลงั11 

จากน้ันสามารถท าได ้แต่ตอ้งก่อนวนัรบัสมคัรของมหาวิทยาลยั) แต่จะมีผูส้มคัรซ่ึงจบมธัยมศึกษาก่อนปี12 

การศึกษา 2561 มาลงทะเบียนสมคัรดว้ย  13 

เหตผุลที่ตอ้งลงทะเบียนใน  MyTCAS 14 

เพ่ือบริหารสิทธ์ิของผูส้มคัรในระบบ TCAS ท่ีม ี1 คน 1 สิทธ์ิ 15 

- เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการสมคัรเขา้เรียนมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยไม่ตอ้งกรอก16 

รายละเอียดใหมอี่ก 17 

- เพ่ือใหข้อ้มลูตรงกนัทั้งตวัผูส้มคัร ทปอ.  สทศ.  และมหาวิทยาลยั 18 

- ไมต่อ้ง Upload เอกสาร เพราะทาง ทปอ. ไดเ้ช่ือมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือขอขอ้มลู19 

มาใสไ่วใ้นระบบแลว้ 20 
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ขอ้มูลของผูส้มคัรที่มีอยูใ่นระบบ 1 

1. ขอ้มลูพ้ืนฐานของตนเอง (ช่องใดมี * ตอ้งกรอก) 2 

-  ช่ือ-นามสกุล 3 

-  เลขบตัรประชาชน 4 

-  วนัเดือนปีเกิด 5 

-  เบอรโ์ทรศพัท ์6 

-  Email 7 

-  ขอ้มลูบิดามารดา 8 

-  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้9 

-  ช่ือโรงเรียน และครู/อาจารย ์ท่ีติดต่อได ้(ตอ้งใส่ใหถู้กเพ่ือการดึงขอ้มลูจาก 10 

สพฐ.) 11 

- สามารถแนบไฟลไ์ด ้หากมีผลการสอบเทียบอ่ืนๆ 12 

2. คะแนน GPAX  และ GPA  ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา (จากโรงเรียน) 13 

3. คะแนน O-NET, GAT PAT,  วิชาสามญั (จาก สทศ.) 14 

4. ขอ้มลูการยืนยนัสิทธ์ิ / สละสิทธ์ิ 15 

ในการลงทะเบียน จะไดร้บั Username และ Password  โดยจะตอ้งยืนยนัตนใน 16 

Email ท่ีไดก้รอกไว ้โดยเป็นรหสั 6 ตวั ซ่ึงใชไ้ดเ้พียง 5 นาที เท่าน้ัน เมื่อมาลงในระบบแลว้ ตอ้งกลบัไปท่ี 17 

Email อีกครั้งเพ่ือตั้ง Password ใหม ่ โดย Password จะมีความซบัซอ้น ดงัน้ี 18 

- ตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ 8 ตวัอกัษร (ไมเ่กิน 20 ตวัอกัษร) 19 

- มีตวัอกัษรภาษาองักฤษพิมพใ์หญ่ อยา่งนอ้ย 1 ตวั 20 

- มีตวัอกัษรภาษาองักฤษพิมพเ์ล็ก อยา่งน้อย 1 ตวั 21 

- มีตวัเลข อยา่งน้อย 1 ตวั 22 

- มีตวัอกัษรพิเศษ เช่น & @ ! _ -  อยา่งนอ้ย 1 ตวั 23 

หลงัจากท่ีตั้ง Password จะมีระบบใหเ้ลือกว่า เราไม่ใช่ Robot เพ่ือป้องกนัดา้นความ24 

ปลอดภัย เมื่อเสร็จส้ินเรียบรอ้ยแลว้ เราจะใช ้Username (เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลกั) และ 25 

Password (ท่ีเราตั้งเอง) ในการสมคัรรบัตรงโควตาต่างๆ ตั้งแต่รอบ 1 - 5 ในระบบ TCAS ไดเ้ลย 26 

ทุกครั้งท่ี Log in เขา้ไปแลว้ ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลท่ีระบบไดดึ้งมา โดยในช่วงเดือน27 

ธนัวาคม 2561 ท่ีจะสมคัรรอบ Portfolio จะมีคะแนน GPAX 5 เทอม  ถา้ขอ้มลูไม่ถูกตอ้ง จะมีปุ่มท่ีใหเ้รา28 

แจง้วา่ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง และตอ้งไปแจง้ทางโรงเรียนวา่คะแนนท่ีแจง้ไปทาง สพฐ. ไมต่รงกนั 29 

อีกส่วนหน่ึง ท่ีส าคญัมากในระบบ TCAS คือ การยืนยนัสิทธ์ิ/สละสิทธ์ิ ซ่ึงระบบจะ30 

เปิดใหด้ าเนินการในช่วงเวลาน้ันเท่าน้ัน เม่ือเราท าการยืนยนัสิทธ์ิ/สละสิทธ์ิ จะมีการยืนยนัผ่านรหสัได ้2 31 

ทาง คือ Email และ OTP (ผ่านเบอรโ์ทรศพัท์)  ซ่ึงในระบบปีน้ีจะสามารถแกไ้ขได ้เช่น เลือกสาขาท่ี 1 ไป32 

แลว้ แต่เปล่ียนใจจะไปสาขาท่ี 2 ก็สามารถยืนยนัสิทธ์ิใหมไ่ด ้ซ่ึงจะมีโควตาในการยืนยนัตรงน้ีเพียง 3 ครั้ง 33 

แต่ถา้เป็นการสละสิทธ์ิ จะท าไดเ้พียง 1 ครั้งเท่าน้ัน จะคืนสิทธ์ิอีกไม่ได ้เพราะฉะน้ัน34 

ก่อนท่ีจะกดสละสิทธ์ิตอ้งคิดดีๆ  ถา้กดสละสิทธ์ิไปแลว้จะไม่สามารถเรียกคืนไดอี้ก ตอ้งไปสมคัรในรอบ35 

ถดัไปเท่าน้ัน 36 
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 ***ทปอ. เนน้ย า้ทุกคนวา่ เมื่อเขา้ระบบ Log in และใชง้านเสร็จแลว้ ควร Log out ออกทุกครั้ง ไม่อย่างน้ัน1 

ในการเขา้ครั้งต่อไปจะไมส่ามารถเขา้ได ้ตอ้ง Refresh เพ่ือใหอ้อกจากระบบก่อน*** 2 

6.2 ระบบ AI ช่วยประเมินความเหมาะสมของสาขาเรียน 3 

เป็นระบบท่ีช่วยใหนั้กเรียนเลือกว่าอยากเขา้คณะไหน และตอบค าถามประมาณ 5  4 

นาที เพ่ือใหร้ะบบวิเคราะหว์่านักเรียนเหมาะกบัคณะน้ันๆ หรือไม่ เป็นตวัช่วยในการตดัสินใจก่อนเลือกว่า5 

จะลงสมคัรในคณะไหน ระบบน้ีสามารถใชผ่้านบญัชี Facebook หรือ Google Plus ได ้6 

6.3 ระบบขอ้มูลข่าวสาร TREQ 7 

ระบบขอ้มลูขา่วสาร TREQ เป็นการพฒันา ในระบบน้ีจะครอบคลุมทุกมหาวิทยาลยัท่ี8 

เขา้ระบบ TCAS  โดยจะบอกเลยวา่สาขาน้ันๆ รบัก่ีท่ีนัง่ ใชค้ะแนนอะไรบา้ง เพ่ือใหนั้กเรียนตดัสินใจในการ9 

สมคัร GAT PAT, วิชาสามญั ใหถู้กตอ้ง ซ่ึงขอ้มลูตรงน้ีจะมีการอพัเดทอยูเ่ร่ือยๆ  10 

ส าหรบัผูส้มคัรที่จบมธัยมศึกษาก่อนปี 2561 หากว่าลงทะเบียนใน http://mytcas.com  แลว้ 11 

GPAX ไดร้บัการตรวจสอบจากระบบของ ทปอ. แลว้ไม่ตรงกบัใบ ปพ.1 ให ้Upload ใบ ปพ.1 เขา้ระบบเลย 12 

ทาง ทปอ. จะยึด GPAX ตามใบ ปพ.1 ฉบบัน้ี  ส่วนในรอบแอดมิชชัน่ ทาง ทปอ. จะยึดขอ้มลูในระบบท่ีมี13 

อยูแ่ลว้ แนะน าใหล้งทะเบียนในระบบ http://mytcas.com ใหเ้ร็วท่ีสุด ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นวนัท่ี 1 ธนัวาคม น้ี 14 

ก็ได ้อาจจะรอเลยไปสกัระยะ แต่ควรรีบใหล้งทะเบียนก่อน เพราะจะสามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้หากไม่15 

ตรงกนัจะไดม้ีเวลาแกไ้ข และผูส้มคัรจะไมเ่สียสิทธิการสมคัร TCAS 62 16 

ท่ีมา :https://www.dek-d.com/tcas/51458/ 17 

 มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 18 

4.2 การด า เนินการของเครือ ข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 19 

(MedResNet) 20 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี21 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดแ้จง้ท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการประชุม23 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวนัท่ี 12 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุม24 

เห็นชอบใหผู้ท่ี้ประสงคข์อทุนวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั ส่งโครงการวิจยัมายงั กสพท ภายในวนัท่ี 25 

15 ธนัวาคม 2561 ทั้งน้ี กสพท จะเวียนส่งใหก้รรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้า เพ่ือตดัสินในการประชุม26 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกรรมการบริหาร กสพท ครั้งท่ี 1/2562 วนัท่ี 18 มกราคม 2562 ท่ีคณะ27 

แพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 28 

 มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 29 

4.3   การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 30 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์แจง้รายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ 33 

วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2561 34 

http://mytcas.com/
http://student.mytcas.com/
https://www.dek-d.com/tcas/51458/
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1.  สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน 1 

1.1  วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยร ังสิต ขอร ับการตรวจประเมินหลักสูตร2 

แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2562 3 

1.2  คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ขอรบัการตรวจประเมิน4 

หลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 5 

2. หลกัสตูรและสถาบนัท่ีอยูใ่นระหวา่งกระบวนการตรวจประเมิน  6 

-  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ อยู่ในระหว่างการพิจารณากลัน่กรองผล7 

การตรวจประเมิน  8 

-  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อยู่ในระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนการ9 

สรุปผลการตรวจประเมินเบ้ืองตน้ 10 

-  วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต อยูใ่นระหวา่งการเตรียมการก่อน site visit 11 

-  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระหว่างการ12 

เตรียมการก่อน site visit 13 

3.  การส่งรายงานประจ าปี (* = เลยก าหนดเวลา) 14 

รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ประจ าปี (ครั้งท่ี 1 ปี 2561) 15 

  * 1. ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  (วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561)  16 

รายนามสถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข (ครั้งท่ี 1 ปี 2561)  17 

  * 1. คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  (วนัท่ี 18 

15 สิงหาคม 2561) ขอใหส้ถาบนัท่ีจะส่งรายงานประจ าปี ใชแ้บบฟอรม์ Template for Annual Progress 19 

Report (ส าหรบัสถาบนัท่ีส่งรายงานความกา้วหน้าประจ าปี) หรือแบบฟอรม์ Template for Corrective 20 

Action Report (ส าหรบัสถาบนัท่ีตอ้งส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข) ซ่ึงสามารถ download ไดจ้าก website 21 

www.imeac.org   โปรดศึกษาคู่มือการเขียนรายงานและวิธีการส่งไดจ้ากเอกสาร template  22 

4. การอบรมของ สมพ. 23 

4.1 การอบรม Criteria training & SAR writing course 24 

สมพ. จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ Criteria training & SAR writing course ในวนัท่ี 8 - 12  25 

ตุลาคม 2561  ณ หอ้ง Smart classroom ชั้น M  ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั มี26 

ผูเ้ขา้อบรมทั้งหมด 90 คน โดยแบ่งเป็นผูเ้ขา้อบรม 1 วนั 26 คน  และ 5 วนั 64 คน 27 

4.2 การอบรม Assessor training การอบรมผูต้รวจประเมิน 28 

สมพ. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ Assessor training ในวนัท่ี 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 29 

ณ หอ้ง Smart classroom ชั้น M  ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (ผูเ้ขา้อบรมเป็นผู ้30 

ท่ีผ่านการอบรม Criteria training & SAR writing course มาแลว้) โดยมีผูเ้ขา้ร่วมอบรมทั้งหมด 25 คน  31 

5. การรับรองมาตรฐานตามมติคณะกรรมการบริหาร สมพ. ประชุมครั้งท่ี 4/2561 วันท่ี 26 32 

พฤศจิกายน 2561  33 

5.1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา ขอเพ่ิมศกัยภาพ 32 คน คณะกรรมการบริหาร 34 

สมพ. มีมติใหร้บัรองการเพ่ิมศกัยภาพท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัฯ แบบมีเง่ือนไข คือใหช้ะลอการรบันิสิต35 

เป็นปี พ.ศ. 2563  โดยตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ โรงพยาบาลมีความพรอ้มท่ีจะเปิดด าเนินการไดภ้ายในปี 2562 36 

http://www.imeac.org/
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5.2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร1 

ปรบัปรุง พ.ศ. 2558  ขอเพ่ิมศกัยภาพ 20 คน  คณะกรรมการบริหาร สมพ. มีมติเห็นชอบ 2 

5.3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอรับรอง3 

มาตรฐานหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์4 

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) คณะกรรมการบริหาร สมพ. มีมติไม่รับรอง (เฉพาะ5 

หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต) เน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการตามขอ้มาตรฐานพ้ืนฐานไดค้รบทุกขอ้ ซ่ึง6 

เป็นขอ้มาตรฐานท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพการจดัการศึกษา 7 

6. การขึ้ นค่าธรรมเนียมการตรวจรบัรองมาตรฐาน 8 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งท่ี 4/2561 วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561  ใหข้ึ้ น9 

ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ท่ีใชผู้ ้ตรวจ 4 คน ตรวจ 3 วัน จาก 10 

240,000 บาท (สองแสนส่ีหมื่นบาท) เป็น 300,000 บาท (สามแสนบาท) โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 11 

2562  และจะขึ้ นค่าธรรมเนียมการตรวจปีละ 50,000 บาท (หา้หมื่นบาท) ทุกปี จนถึง 500,000 บาท (หา้12 

แสนบาท) ในปี 2566 (ส าหรบักรณีท่ีใชผู้ต้รวจและจ านวนวนัตรวจท่ีแตกต่างไป จะค านวณค่าธรรมเนียม13 

จากฐาน ผูต้รวจ 4 คน ตรวจ 3 วนั) 14 

7. แพทยสภาประกาศ “หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและ15 

รบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบัสถาบนัเปิดด าเนินการใหม่)” เมื่อวนัท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ส าหรบั16 

สถาบนัท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่ หากท าไดต้ามเกณฑม์าตรฐานดงักล่าว จะไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน (ไม่17 

มีเง่ือนไข) ทั้งน้ี ตอ้งรายงานผลความกา้วหน้าให ้สมพ. ทุกปี ว่าสามารถด าเนินการไดอ้ย่างมีคุณภาพตาม18 

เกณฑม์าตรฐาน 19 

8. สถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตร20 

บณัฑิต การขอเพ่ิมศกัยภาพ การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต จากน้ีไป ตอ้งใชเ้กณฑ ์TMC.WFME.BME (2017)  21 

หรือ หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบั22 

สถาบนัเปิดด าเนินการใหม่) แลว้แต่กรณี สามารถ download เกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอ23 

ตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ www.imeac.org  โดยขอใหส้ถาบนัผลิต24 

แพทยด์ าเนินการดงัน้ี 25 

8.1 ส่งหนังสือแจง้ความจ านงขอรบัการตรวจประเมิน ถึงแพทยสภา  26 

8.2 ส่งส าเนาหนังสือแจง้ความจ านงดังกล่าว พรอ้มทั้งใบสมคัรขอรับการตรวจ และเล่ม27 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) จ านวน 1 เล่ม หลกัสูตร 1 เล่ม และ flash 28 

drive (ประกอบดว้ย PDF file ของ SAR  และ ไฟลเ์อกสารหลกัฐาน) จ านวน 1 ชุด ถึงผูอ้ านวยการ สมพ.  29 

ส่ง สถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์30 

 ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4  ตึกอานันทมหิดล  31 

 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 32 

 กรุงเทพ 10330    33 

8.3 ส่งเล่ม SAR ท่ีเขียนตามเกณฑ ์ TMC.WFME.BME. (2017) หรือ หลกัเกณฑก์ารขอ34 

เปิดด าเนินการหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบัสถาบนัเปิดด าเนินการ35 

ใหม)่ แลว้แต่กรณี โดยใช ้template ของ สมพ.  ใชต้วัอกัษร font TH Sarabun New ขนาด 16 36 
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8.4 การเตรียมหลกัฐานสนับสนุนท่ีจดัเก็บใน flash drive ขอใหด้ าเนินการดงัน้ี 1 

- เตรียมเอกสารหลกัฐานในรปู PDF file โดยระบุหนา้และ highlight ส่วนท่ีอา้งอิง 2 

- ใส่รหสัเอกสารตามเกณฑม์าตรฐานแต่ละขอ้ เช่น ม 1.1.1-1, ม 1.1.1-2 เป็นตน้ 3 

- เก็บเป็น folder - subfolder ตามองคป์ระกอบ - องคป์ระกอบยอ่ย 4 

- ท า hyperlink จากเล่ม SAR  5 

8.5 ช าระค่าธรรมเนียมการขอรับการตรวจประเมิน เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท (หน่ึง6 

หมื่นบาทถว้น) หลังจากช าระแลว้ เงินจ านวนน้ีจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไม่คืน7 

แมว้า่ภายหลงัพบวา่สถาบนัไมพ่รอ้มและไมเ่กิดการตรวจขึ้ นจริง 8 

**หากมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการติดต่อเจา้หนา้ท่ี สามารถติดต่อไดท้าง e-mail: contact@imeac.org  9 

หรือติดต่อ ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์   ไดท่ี้ pongsak@imeac.org 10 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 11 

4.4 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์14 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์แจง้ในท่ีประชุมรายละเอียดดงัน้ี 15 

4.4.1 การติดตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษา16 

แห่งชาติ ครั้งท่ี 9  เน้ือหาโดยสงัเขปดงัน้ี 17 

 18 

ขอ้เสนอแนะ ความคืบหนา้ 

1. การจดัระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยใหเ้กิด
ประสิทธิภาพสงูสุด จ าเป็นตอ้งมีแพทยป์ฏิบติังานอยูใ่นทุก

ภาคส่วนทั้งภาครฐัและเอกชน ดว้ยคุณสมบติัท่ีสอดคลอ้งกบั

บริบทของการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ แพทยผ์ูใ้หบ้ริการสุขภาพระดบั

ตน้และระดบักลาง แพทยผ์ูใ้หก้ารบริบาลผูป่้วยซบัซอ้น และ

แพทยผ์ูพ้ฒันาองคค์วามรู ้การศึกษาและเทคโนโลยี จึงสมควร

ปรบัเปล่ียนการศึกษาแพทยศาสตรเ์พ่ือผลิตแพทยท่ี์สามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลายน้ี 

อยูใ่นวาระท่ี 5.2.1 เร่ือง โครงการผลิต
แพทยต์ามนโยบายรฐับาล  

2. การจดัการศึกษาระดบัปริญญาแพทยศาสตรบณัฑิต ควร
ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาในระดบัสากลท่ีสอดคลอ้ง

กบับริบทของประเทศไทย และค านึงถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ

ศกัยภาพของสถาบนั โดยก าหนดเป้าหมายบณัฑิตแพทยใ์หม้ี

สมรรถนะหลกั และสมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั ดงัน้ี 

   2.1  สมรรถนะหลกั หมายถึง สมรรถนะทางวิชาชีพตาม
เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 

และมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

    

อยูใ่นวาระท่ี 3.1 เร่ือง การด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขา

แพทยศาสตร ์ 

mailto:pongsak@imeac.org
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   2.2  สมรรถนะอ่ืนท่ีส าคญั หมายถึง สมรรถนะท่ีตอ้ง
เสริมสรา้งใหผู้เ้รียน เรียนตามความสนใจและศกัยภาพของ

ตนเอง ทั้งน้ีสถาบนัอาจเลือกส่งเสริมสมรรถนะดงักล่าวใน

แนวทางท่ีแตกต่างกนัไดต้ามความเหมาะสม เพ่ือเตรียม

ผูเ้รียนใหม้ีความพรอ้มท่ีตอบสนองความตอ้งการอนั

หลากหลายของระบบบริการสุขภาพและการด าเนินชีวิต 

3. โครงการเพ่ิมพนูทกัษะพึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการศึกษา
แพทยศาสตร ์โดยก าหนดเป้าหมายวางระบบการศึกษาท่ี

มุง่เนน้ผลลพัธ ์จดัประสบการณก์ารเรียนรูแ้ละประเมินผล 

ภายใตก้ารประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีหน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ 

อยูร่ะหวา่งใหส้ถาบนัผลิตแพทย ์ทบทวน

ร่างหตัถการและก าหนดแนวทางการสอน

และการประเมินผล โดยก าหนดการ

ประชุมครั้งต่อไป ในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 
2561  ณ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราช
พยาบาล 

4. สถาบนัพึงมีระบบสนับสนุนใหอ้าจารยส์ามารถปฏิบติั
ภารกิจดา้นการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

จากโครงการอบรมเร่ือง “กรอบ

มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์

ระดบัอุดมศึกษา” เมื่อวนัศุกรท่ี์ 17 
สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ 
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั จ านวนสถาบนัสมาชิกท่ีเขา้

ร่วม 19 แห่ง โดยมีผลลพัธต์ามตวัช้ีวดั
ไดแ้ก่ รอ้ยละของผูเ้ขา้อบรมท่ีมีแนวคิดจะ

น ากรอบมาตรฐานฯ ไปใช ้หรือ

ประยุกตใ์ชก้บัสถาบนัของตนเท่ากบั 93 

คณะท างานวิชาการฯ ส ารวจ

ความกา้วหนา้ในการด าเนินการเร่ือง 

ระบบสนับสนุนอาจารยข์องสถาบนัผลิต

แพทย ์(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 
2561) 
1. จ านวนสถาบนัท่ีตอบแบบส ารวจ 12 
แห่ง (รอ้ยละ 54.55) 
2. จ านวนสถาบนัฯ ท่ีมีการก าหนด 
“คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องอาจารย”์ 

10 แห่ง (รอ้ยละ 83.33) 
3. จ านวนสถาบนัฯ ท่ีไดร้ะบุปัจจยัแห่ง
ความผูกพนัของอาจารยแ์ลว้ 8 แห่ง 
(รอ้ยละ 66.67) 
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4. จ านวนสถาบนัฯ ท่ีมีการก าหนดแนว
ทางการพฒันาอาจารยท่ี์ชดัเจน เช่น การ

ใช ้Professional Standard Framework 
for Teacher หรือมาตรฐานอ่ืน 5 แห่ง 
(รอ้ยละ 41.67) 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 1 

4.5 จริยธรรมในการท าวิจยัแพทยศาสตรศึกษาสหสถาบนั 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 4 

ศาสตราจารย ์นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ5 

ระหวา่งคณะและวิทยาลยัแพทยศาสตร ์ภายใตก้ลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในการก ากบัดูแล6 

โครงการวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลักษณะสหสถาบัน ดังเอกสารท่ีไดแ้จกในท่ีประชุมแลว้น้ัน ท่ี7 

ประชุมไมม่ีขอ้แกไ้ข  จึงขอก าหนดวนัลงนามบนัทึกขอ้ตกลง 8 

มติที่ประชุม : รบัทราบ และก าหนดวนัลงนามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนัในงานประชุมวิชาการ9 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19  ณ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง ในวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 10 

4.6 การด าเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance 11 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา ดีโรจนวงศ ์13 

  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์14 

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ แจง้ความคืบหน้าการด าเนินงานของ 15 

ASEAN Medical Education Alliance ดงัเอกสารท่ีไดแ้จกท่ีประชุม 16 

 มตทิี่ประชุม : รบัทราบ   17 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 18 

5.1 เพ่ือทราบ 19 

5.1.1  เรื่องจาก ศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช20 

กรรม (ศรว.) 21 

- การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ22 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2561 23 

- การจดัสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 24 

ขั้นตอนที ่3 (MEQ)  ในรูปแบบใหม่ 25 

- การสอบ OSCE รูปแบบใหม่ 26 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 27 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์28 
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ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดด้ าเนินการและแจง้ในท่ี1 

ประชุม รายละเอียดดงัน้ี 2 

1. การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการ3 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2561  NL1 - 2  ในเดือนเมษายน การสอบจะมี 2 แบบ ทั้งแบบ4 

กระดาษค าตอบ และ computer ดงัแสดงในตาราง 5 

 6 

 
Exam site Method No.  seats 

1 Siriraj Computer-based 940 
2 CU Computer-based 210 
3 CMU Computer-based 380 
4 Rama Paper-based 300 
5 KKU Paper-based 530 
6 PSU Computer-based 200 
7 PMK Paper-based 300 
8 SWU Paper-based 300 
9 Rungsit Paper-based 230 
10 TU Computer-based 250 
11 NU Computer-based 200 
12 SUT Computer-based 200 
13 WU Computer-based 200 

   
4,240 

ซ่ึงคาดว่าในอนาคตจะท าการสอบผ่าน computer ทั้งหมด และในการน้ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์แจง้ท่ี7 

ประชุมทราบ หากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์สอบดว้ย computer จะมีจ านวนท่ีนัง่จ ากดั ไดป้ระมาณ 200 8 

ท่ีนั่ง (รวมท่ีนั่งส ารอง) ทั้งน้ีหากจัดท่ีนั่งจ านวน 250 ท่ีนั่ง จ าเป็นตอ้งกั้น partition คลา้ยกับท่ี9 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จดั 10 

ตารางแสดงจ านวนผูเ้ขา้สอบอตันัยประยุกต  ์ (MEQ) ปี พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561) วันที่ 13 11 

มกราคม 2562 ดงัน้ี 12 

 13 

ล าดบั

สนาม 
สนามสอบ 

ผูมี้สิทธ์ิราย

สถาบนั 
ผูมี้สิทธ์ิรวม 

01 คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบดว้ย   

324 
  0100 โรงพยาบาลศิริราช 288 
  0101 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี 32 
  สถาบนัต่างประเทศ 4 

  14 
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02 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ประกอบดว้ย   

304 

  0200 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 191 

  0201 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชลบุรี 42 
  0202 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี 33 

  0203 โรงพยาบาลภมิูพลอดุลยเดช 32 

  สถาบนัต่างประเทศ 6 

03 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย   

241 

  0300 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 162 

  0301 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลล าปาง 45 

  
0302 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงราย 
        ประชานุเคราะห ์

30 

  สถาบนัต่างประเทศ 4 

04 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามา ธิบดี  (สอบท่ี  รามาฯ) 

ประกอบดว้ย 
  

172 
  0400 โรงพยาบาลรามาธิบดี (บางส่วน) 113 
  0402 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ 28 

  
0403 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราช 
        นครศรีธรรมราช 

30 

  สถาบนัต่างประเทศ 1 

04 
คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธิบดี (สอบท่ี ศพค.รพ.มหาราช
นครราชสีมา) ประกอบดว้ย 

  
85 

  0400 โรงพยาบาลรามาธิบดี (บางส่วน) 48 
  0401 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 37 

05 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประกอบดว้ย   

252 

  0500 โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 135 

  0501 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น 38 

  
0502 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์        
        (ม.ขอนแก่น) 

29 

  0503 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี 29 
  0504 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม 18 
  สถาบนัต่างประเทศ 3 

  1 
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06 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ประกอบดว้ย   

259 

  0600 โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์ 128 

  0601 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ ่ 34 

  0602 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา 21 

  สถาบนัต่างประเทศ 7 

  1601 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา 23 

  1801 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต 25 

  1802 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรงั 21 

07 วิทยาลยัแพทยศาสตร ์พระมงกุฎเกลา้ ประกอบดว้ย   

109   0700 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ 100 

  สถาบนัต่างประเทศ 9 

08 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบดว้ย   
188 

  0800 ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ (องครกัษ์) 188 
09 วิทยาลยัแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต ประกอบดว้ย   

132 
  0900 โรงพยาบาลราชวถีิ 101 
  0901 โรงพยาบาลเลิดสิน 30 

  สถาบนัต่างประเทศ 1 

10 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ประกอบดว้ย 
ขอส่ง 7 ธ.ค. 

61 

15 

  1000 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ   

  1001 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสระบุรี   

  1002 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎรธ์านี   

  1003 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัด์ิ   

  1004 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร   
  1005 (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ   
  สถาบนัต่างประเทศ 15 

11 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิ ราช 

ประกอบดว้ย 
  

77 
  1100 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 77 

  1 
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12 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร ประกอบดว้ย   

158 

  1200 โรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร 25 

  1201 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์ 28 

  1202 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร 16 

  1203 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร ่ 15 

  
1204 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จ 
        พระเจา้ตากสินมหาราช 

14 

  
1205 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช  
        พิษณุโลก 

57 

  สถาบนัต่างประเทศ 3 

13 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สอบท่ี ศพค.รพ.

รอ้ยเอ็ด) ประกอบดว้ย 
  

49   1301 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด 25 

  1302 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์ 24 

14 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหา วิทยาลัย

อุบลราชธานี ประกอบดว้ย 
  

35   1401 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 18 

  
1402 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ 
        (ม.อุบลราชธานี) 

17 

15 
ส านั ก วิชาแพทยศาสตร์ มหา วิทยาลัย เทคโนโลยี สุ รนารี 

ประกอบดว้ย 
  

83 

  1500 โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 0 
  1501 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร ์ 33 

  1502 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรมัย ์ 33 

  1503 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชยัภมิู 14 

  สถาบนัต่างประเทศ 3 

16 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา ประกอบดว้ย   

53 
  

1701 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเจา้พระยา 
        อภยัภเูบศร ์

16 

  
1702 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช 
        เทว ีณ ศรีราชา 

31 

  สถาบนัต่างประเทศ 6 
  1 
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17 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา ประกอบดว้ย   
27   1901 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 10 

  1902 ศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ 17 

18 
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสยาม (สอบท่ี ศพค.รพ.พระนัง่

เกลา้) ประกอบดว้ย 
  

42 
  2001 โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 42 

19 
ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สอบท่ี ส านัก

การแพทย ์กทม.) ประกอบดว้ย 
  

30 
  2101 โรงพยาบาลกลาง / โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารกัษ์ 30 
  รวมทั้งหมด 2,635 2,635 
 1 

2. การจดัสอบเพื่อประเมินความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2 

ขั้นตอนที่ 3 (MEQ)  ในรูปแบบใหม่ ตามกระบวนการสอบ MEQ ของ ศรว. จะจดัท าทั้งหมด 8 ขั้นตอน 3 

ตั้งแต่ การจัดท าขอ้สอบ(ศรว.) - การส่งขอ้สอบ(ศรว.) - การด าเนินการจัดการสอบ(สถาบัน) - การ4 

ตรวจขอ้สอบ(สถาบนั) - การส่งคะแนนขอ้สอบ(สถาบนั) - การวิเคราะหผ์ลสอบ(ศรว.) – การพิจารณา5 

ตดัสินผลการสอบ(ศรว.) - การประกาศผลสอบ(ศรว.) น้ัน 6 

การจัดส่งขอ้สอบ : ศรว. จะจัดส่งขอ้สอบตามจ านวนผู ้เขา้สอบไปใหส้ถาบัน7 

ล่วงหน้า 1 สปัดาห ์ก่อนสอบ โดย ศรว. จะประสานไปยงัแต่ละสถาบนั และจะจัดส่งขอ้สอบส ารองให้8 

สถาบนั จ านวนรอ้ยละ 5 ของจ านวนขอ้สอบท่ีใชข้องแต่ละสถาบนั โดยเน้นย ้า “หา้มแกะเปิดซองขอ้สอบ9 

ก่อนวนัสอบ” 10 

การด าเนินการสอบ : สอบครั้งท่ี 1 วนัอาทิตยท่ี์ 13 มกราคม 2562  ครั้งท่ี 2  วนั11 

อาทิตยท่ี์ 10 มีนาคม 2562  สอบท่ีสถาบนัท่ีมีการจดัสอบ โดยจดัสอบเองจะไม่มีผูแ้ทนจาก ศรว. ไปยงั12 

สถาบนัท่ีจดัสอบ ใหนั้กศึกษาน าปากกาเขา้หอ้งสอบได ้การแจกขอ้สอบใหแ้จกขอ้สอบทีละฉบบั และเก็บคืน13 

ก่อนท่ีจะแจกขอ้สอบฉบับถัดไป ขอ้สอบแต่ละหน้าจะมีเวลาก ากับอยู่ เมื่อหมดเวลาใหส้่งสัญญาณบอก14 

เพ่ือใหพ้ลิกขอ้สอบหน้าถดัไป “หา้มนักศึกษาพลิกขอ้สอบหนา้ถดัไปก่อนไดย้ินเสียงสญัญาณ และหา้ม15 

พลิกยอ้นกลบัไปหนา้ที่ท  าผ่านไปแลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ หากนักศึกษามีการฝ่าฝืนค าสัง่หรือมีพฤติกรรมท่ี16 

ส่อเจตนาทุจริตในการสอบ ใหก้รรมการผู ้คุมสอบบันทึกไว ้ การพิจารณาโทษจะอยู่ในดุลยพินิจของ17 

กรรมการบริหาร ศรว. ตามความเหมาะสม อาจใหก้ารสอบครั้งน้ันเป็นโมฆะและนักศึกษาอาจถูกตัดสิทธ์18 

ในการสอบครั้งถดัไป 19 

การตรวจขอ้สอบ : สถาบนัเป็นผูต้รวจขอ้สอบ ศรว. จะส่งค าตอบท่ีเฉลยแลว้ให้20 

สถาบันในวนัสอบ การตรวจขอ้สอบใหผู้ต้รวจตรวจตามค าเฉลยของ ศรว. “หา้มแกไ้ขค าตอบหรือปรับ21 

คะแนนใดๆ” หากมีความเห็นหรือค าตอบท่ีแตกต่างใหบ้ันทึกส่งให ้ศรว. เพ่ือพิจารณา และในกรณีท่ี22 

ค าถามระบุจ านวนค าตอบใหต้รวจตามจ านวนท่ีระบุในอนัดบัแรกเท่าน้ัน ถา้ตอบเกินจ านวนจะไม่พิจารณา23 

ใหค้ะแนนค าตอบท่ีเกิน แมว้า่จะมีค าตอบท่ีถูกอยูใ่นล าดบัถดัไปก็ตาม 24 

  25 
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การส่งคะแนนขอ้สอบ : ศรว. จะส่งตารางกรอกคะแนนขอ้สอบเป็นไฟล์ Excel 1 

พรอ้มแจง้ Password ในการเปิดไฟลใ์หส้ถาบนัท่ีท าการสอบ  สถาบนัลงคะแนนตาม field ท่ีก าหนดให ้2 

และส่งไฟลก์ลบัไปยงั ศรว. ภายใน 2 สปัดาห ์หลงัวนัสอบ พรอ้มกบัค าตอบเฉลยทั้งหมด และความเห็น3 

หรือค าตอบท่ีแตกต่างท่ีผู ้ตรวจไดบ้ันทึกไวเ้พ่ือให ้ศรว. พิจารณา สถาบันเก็บไฟล์คะแนนขอ้สอบของ4 

นักศึกษาของตนเองไวอี้กหน่ึงชุด เพ่ือการตรวจสอบความถูกตอ้ง  และตัวขอ้สอบใหจ้ัดเก็บไวท่ี้สถาบัน 5 

ศรว. อาจมีการสุ่มการตรวจขอ้สอบเพ่ือเป็นการประกนัคุณภาพ  6 

การประกาศผลการสอบ : ผลการสอบตดัสินจะประกาศเมื่อผูเ้ขา้สอบสอบผ่านการ7 

สอบขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 แลว้  และ ศรว. จะแจง้ผลการตัดสินพรอ้มเกณฑก์ารตดัสินกลบัไปยงั8 

สถาบนั เพ่ือใหส้ถาบนัเป็นผูป้ระกาศผลการสอบ อีกทั้งจะส่งค่าเฉล่ียและรอ้ยละของจ านวนผูเ้ขา้สอบท่ีสอบ9 

ผ่านเป็นคะแนนรวมทั้งชุดและจ าแนกตาม competency ของผูเ้ขา้สอบทั้งหมดและของแต่ละสถาบนัให้10 

สถาบันรับทราบ  ส าหรับการรอ้งเรียนผลการสอบ สามารถกระท าไดท่ี้ระดับสถาบันและแจง้ให ้ศรว. 11 

รบัทราบดว้ย 12 

3. การสอบ OSCE รูปแบบใหม่  ศรว. จะจดัสอบ 2 ส่วน ดงัน้ี 13 

1. Clinical skill จดัโดย ศรว. โดยความร่วมมือของสถาบนั จ านวน 10 ขอ้ๆ ละ 10  14 

นาที แต่ละขอ้อาจประกอบดว้ย 15 

• Hx + P.E. + Dx และ/หรือ Investigation 16 

• Hx + P.E. + Lab + Dx 17 

• Hx + Patient education 18 

• P.E. + Patient education 19 

• Communication with bad news 20 

2.  Manual skill เลือกเฉพาะหตัถการท่ีพิจารณาวา่จ าเป็นตอ้งประเมินโดยการสอบ 21 

OSCE  ไดแ้ก ่CPR, Basic life support, Endotracheal intubation, Neonatal resuscitation ใหส้ถาบนัเป็น22 

ผูป้ระเมินและออก certificate ใหผู้ส้อบ (ศรว. จดัท าขอ้สอบกลางให)้ 23 

หตัถการท่ีเหลือใหส้ถาบันด าเนินการประเมินโดย Workplace-based assessment 24 

หรือแลว้แต่สถาบนัจะพิจารณาวิธีการประเมิน (ตามท่ียกตวัอยา่งในเอกสารท่ีแจกในท่ีประชุม) 25 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ และมีขอ้ซกัถามจากท่ีประชุม 26 

ขอ้ท่ี 1  กรณี การส่งคะแนนสอบภายใน 2 สปัดาห ์มีความเป็นไปไดห้รือไม ่27 

ขอ้ท่ี 2  การจดัท าขอ้สอบ MEQ ชุดละ 250 บาท โดย ศรว. ส่วนสถาบนัใหเ้ตรียม28 

งบประมาณการสอบ โดยสถาบันตอ้งประกาศว่ามีผูเ้ขา้สอบก่ีคน และท าการประกาศผลสอบและการ29 

อุทธรณก์ารสอบ  30 

ขอ้ท่ี 3  การสอบ OSCE รปูแบบใหม ่จะมี 10 สถานี ค่าสอบ 5,000 บาท 31 

5.1.2  รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 32 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี33 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย(์พิเศษ) นายแพทยจุ์ลพงศ ์ จนัต๊ะ 34 

  ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  35 

  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์36 
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ผู ้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์จุลพงศ์  จันต๊ะ  ได้รับมอบหมายจาก 1 

นายแพทยช์วศักด์ิ  กนกกณัฑพงษ์  ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาว2 

ชนบท เขา้ร่วมประชุมแทน และแจง้ท่ีประชุมทราบดงัน้ี 3 

1. ตามท่ี ครม. ใหท้บทวนโครงการผลิตฯ ในส่วนการจดัท างบประมาณ เพ่ือขออนุมติั4 

จาก ครม. ความแจง้แลว้น้ัน  ขณะน้ี ครม. มีมติใหน้ ากลับไปทบทวนใหม่ สรุปสถานการณ์คือรอความ5 

ชดัเจนจาก ครม.  ในการน้ี กสพท และกระทรวงสาธารณสุข ไดไ้ปหารือเก่ียวกบัอตัราก าลงัและจุดมุ่งหมาย6 

การผลิตแพทย ์ซ่ึงจะน าเสนอขอ้หารือใหมต่่อ ครม. ต่อไป 7 

2. สบพช. ไดด้ าเนินการกนังบประมาณ พรอ้มท่ีจะโอนใหส้ถาบนั หาก ครม. ลงมติ8 

อนุมติั 9 

3. การรบันักศึกษาแพทยเ์ป็นอ านาจของมหาวิทยาลยั แต่ควรพิจารณาความเส่ียงใน10 

กรณีท่ี ครม. ไม่อนุมัติงบประมาณการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ดังน้ันขอใหแ้ต่ละสถาบันโปรด11 

พิจารณางบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน 12 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ และมีขอ้ซกัถามว่าในปี 2562  การจะรบัหรือไม่ นักศึกษา13 

ตามโครงการ CPIRD น้ัน ขอใหส้ถาบนัพิจารณาความเส่ียงตามดุลพินิจของตนเอง อน่ึง จากการประเมิน14 

สถานการณแ์ลว้ ครม. มีแนวโนม้ท่ีจะอนุมติังบประมาณ 15 

5.1.3  การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 16 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์18 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ท่ีประชุมวา่ จะมีประเมิน EdPEx 19 

(TQA) ในวนัท่ี 11 มกราคม 2562  ทั้งน้ีจะแจง้ความคืบหนา้ใหท่ี้ประชุมทราบในโอกาสต่อไป 20 

        มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 21 

5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 22 

5.2.1  โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 23 

เอกสารประกอบ :  24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 25 

โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรัฐบาล ท่ีมีค าถามว่าผลิตแลว้จะมีต าแหน่งรองรับ26 

หรือไมน้ั่น ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดเ้รียนปรึกษาท่านรฐัมนตรีว่าการกระทรวง27 

สาธารณสุขแลว้  ท่านแจง้วา่ยงัไมไ่ดร้บัหนังสือในเร่ืองน้ีแต่อยา่งใด และท่านแจง้ว่าหากไดร้บัหนังสือฉบบัน้ี28 

แลว้จะน าเสนอ ครม. ต่อไป 29 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 30 

5.2.2  โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 31 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 32 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์33 

อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทัยพิบูลย์ แจง้ก าหนดการ การจัดประชุมวิชาการ34 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19  ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั35 
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แม่ฟ้าหลวง ไดจ้ัดเตรียมสถานท่ีประชุม ณ อาคาร E4 ซ่ึงเป็นอาคารใหม่ เหมาะสมแก่การจดัประชุม1 

วิชาการ หวัขอ้เร่ืองการประชุม “Leadership Towards Medical Education Excellence”  ส าหรบัวิทยากร2 

ไดเ้รียนเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนครูแพทย์ดีเด่น เพ่ือเป็น3 

แบบอย่างของอาจารย์แพทย์ คาดว่าจะมีผู ้เขา้ร่วมประชุม มากกว่า 400 คน พรอ้มกันน้ีส านักวิชา4 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ โดยไดร้บัเกียรติ5 

จากคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ กสพท  เป็นคณะกรรมการการตดัสินผลงานวิชาการ 6 

 มติที่ประชุม :  รบัทราบ และ รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ขอความ7 

ร่วมมือคณะกรรมการ กสพท ทุกท่าน เขา้ร่วมประชุมวิชาการ ในโอกาสน้ีจะจัดใหม้ีการลงนามบันทึก8 

ขอ้ตกลงการก ากบัดแูลโครงการวิจยัดา้นแพทยศาสตรศึกษาในลกัษณะสหสถาบนั พรอ้มกบัเสนอใหส้ านัก9 

วิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง จดัท า Back Drop ท่ีสวยงาม จดัช่างภาพท่ีมีฝีมือมาบนัทึกภาพ10 

การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าว เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัยิ่ง 11 

5.2.3 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 12 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 14 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้เป้าหมายในปี พ.ศ. 2562 ส าหรบั15 

หลกัสตูรในระดบั Undergraduate  ใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี 16 

1. ทุกสถาบนัผลิตแพทยใ์ช ้ WHO Multi-Professional Patient Safety Curriculum 17 

Guide เพ่ือวางแผนในการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยท์ั้งในระดบัคลินิกและปรีคลินิก  ทั้งมีการ18 

เรียนร่วมกบันักศึกษาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรสุ์ขภาพอ่ืนๆ อยา่งเป็นรปูธรรม  19 

2. ทุกสถาบนัผลิตแพทยก์ าหนดให ้ Patient Safety Competency เป็นส่ิงจ าเป็น20 

ส าหรบับณัฑิต มีการจดัท า Competency mapping across the MD curriculum และเร่ิมมีการประเมินทั้ง21 

ในระหวา่งปฏิบติังานและในการสอบ  22 

3. ทุกสถาบนัผลิตแพทยเ์ร่ิมมีการประเมินบณัฑิตท่ีจบ ถึงสมรรถนะและความรูค้วาม23 

เขา้ใจเร่ือง Personal and Patient Safety โดยใชแ้บบสอบถามเดียวกนั (ตวัอย่าง: the Attitudes to Patient 24 

Safety Questionnaire version 3; APSQ 3) และน าผลท่ีไดม้าใชอ้า้งอิงเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการจดัการ25 

เรียนการสอน  26 

4. ทุกสถาบนัผลิตแพทยม์ีผูส้อนท่ีผ่านการอบรมเร่ือง Patient Safety ซ่ึงจดัโดย 27 

กสพท ร่วมกบั สบพช. และ สรพ. ในปริมาณท่ีเหมาะสม อยา่งนอ้ย 1 คน  28 

5. มีแนวทางท่ีชดัเจนเพ่ือสรา้ง 'no blame, no shame' culture ในสถาบนัผลิตแพทย์29 

และโรงพยาบาลร่วมผลิต ทั้งในส่วน clinical และ educational activities ขอหารือท่ีประชุมว่าจะท าอย่างไร30 

ใหเ้ร่ืองน้ีประสบผลส าเร็จ อาจเร่ิมท่ีครูแพทย ์และการวางนโยบายท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรจะไดเ้ป็นแนว31 

ปฏิบติัร่วมกนัเป็นรปูธรรม 32 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 33 

5.3  เรื่องทีย่งัไม่มีความกา้วหนา้ 34 

5.3.1  การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 35 



26 

 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 1 

6.1 ก าหนดการประชุมครั้งตอ่ไป  2 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบ ก าหนดการประชุม5 

คณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารครั้งต่อไป ของ กสพท  ดังท่ีไดแ้จกเอกสารในท่ีประชุมไป6 

แลว้น้ัน ไดจ้ดัท าเป็นตารางตลอดปี 2562  โดยจะเร่ิมตน้วนัท่ี 18 มกราคม  2562  ณ คณะแพทยศาสตร ์7 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั และไดเ้รียนถามท่ีประชุมเห็นควรตามเสนอในตารางหรือไม่ 8 

มตทิีประชุม  :  รบัทราบ เห็นดว้ยและรบัรองตามตารางท่ีเสนอ 9 

6.2 โครงการพฒันาผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์(MSE) ครั้งที่ 20 10 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั  11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์12 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์13 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์และรองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  14 

ศิริทรพัย ์แจง้ความคืบหน้าการจดัอบรม MSE รุ่นท่ี 20  ตามเอกสารท่ีไดแ้จกในท่ีประชุมแลว้ว่า ตามมติ15 

คณะกรรมการจดัอบรม MSE 20 มีความเห็นสมควรจดัอบรมระหว่างวนัท่ี 21 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน  16 

2562  โดยการจดัอบรมจะจดัหวัขอ้เพ่ิมเพ่ือใหท้นัสมยั เช่นการใช ้AI ในดา้นการบริหารและการศึกษา  17 

และการพฒันาทกัษะการบริหาร  การดงูานจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ  18 

1.  การดูงานในประเทศ ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัย19 

ภเูบศร ์ 20 

2.  การดงูานต่างประเทศ  โดยรุ่นน้ี เห็นควรจดัไปดงูานท่ีประเทศองักฤษ  21 

การอบรมครั้งน้ีจัดใหม้ีประชุมวิชาการอภิปรายประสบการณ์บริหารของรุ่นท่ีผ่านมาในวนัท่ี 22 

20 มิถุนายน 2562 และจดังานเล้ียงสงัสรรคต์อนกลางคืน จ านวนผูเ้ขา้รบัการอบรมประมาณ 40 คน 23 

แบ่งเป็น โควตาโรงเรียนแพทยส์มาชิก กสพท แห่งละไมเ่กิน 2 คน จ านวนประมาณ 30 คน และโควตาศูนย์24 

แพทยฯ์ แห่งละ 1 คน จ านวนประมาณ 10 คน  ทั้งน้ี โรงเรียนแพทยอ์าจโอนสิทธ์ิโควตาของตนใหก้บัศูนย์25 

แพทยฯ์ ความร่วมมือได ้ หากโควตาโรงเรียนแพทยไ์ม่เต็ม จึงจะจดัโควตาท่ีเหลือใหศู้นยแ์พทย์ฯ  ส าหรบั26 

การดงูานต่างประเทศ รบัไดส้งูสุดไมเ่กิน 40 คน ขอใหแ้จง้ความจ านงล่วงหน้าโดยจ ากดัโควตาเช่นเดียวกบั27 

การลงทะเบียน และใชห้ลกัสมคัรก่อน ไดสิ้ทธ์ิก่อน ทั้งน้ี ใหส้มคัรผ่านระบบ online ไดท่ี้  28 

http://gg.gg/mse20-regis 29 

  30 

http://gg.gg/mse20-regis
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1 มกราคม - 28 กุมภาพนัธ ์2562 เร่ิมเปิดระบบลงทะเบียน (ไมร่บัสมคัรทางโทรศพัทห์รือไลน์)  

ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562 จองไปดงูานต่างประเทศ 
*คณะกรรมการจะพิจารณารายช่ือผูท่ี้จะเดินทางไปต่างประเทศ

รอบแรกวนัท่ี 31 มกราคม 2562 
วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2562 แจง้ความจ านง กรณีท่ีนัง่ไม่เต็ม จะมอบโควตาของโรงเรียนแพทย ์

ให้กับโรงเรียนแพทย์อ่ืน หรือศูนย์แพทย์ฯ ท่ี โรงเรียนแพทย์

ยินยอมใหใ้ชโ้ควตาของตน 

ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2562 ถา้ท่ีนัง่ยงัไม่เต็ม จะจดัท่ีนัง่ท่ีเหลือใหก้ับโรงเรียนแพทยอ่ื์น หรือ

ศนูยแ์พทยฯ์ อ่ืน 
 1 

ทั้งน้ีการจองไปดูงานต่างประเทศจะสมบูรณ์ ต้องแนบค าสัง่อนุมัติหรือหนังสือส่งตัวจาก2 

ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของสถาบนัมาดว้ย และตอ้งช าระค่ามดัจ าบริษัท St Deluxe ซ่ึงเป็นผูป้ระสานงานและ3 

จัดการการเดินทางในต่างประเทศครั้งน้ี (หมายเหตุ ถา้ผู ้จองไม่ช าระค่ามัดจ ากับบริษัท ตามท่ีบริษัท4 

ก าหนด จะถือว่าสละสิทธ์ิ ทางคณะกรรมการจดัการอบรมอาจยกสิทธ์ิใหก้บัผูแ้จง้ความประสงคต์ามล าดบั5 

ต่อไป) 6 

**ค่าลงทะเบียนการอบรม รวมการดูงานภายในประเทศ แต่ไม่รวมการดูงาน7 

ต่างประเทศ 8 

1.  โรงเรียนแพทยส์มาชิก กสพท  คนละ 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถว้น) 9 

2.  ศนูยแ์พทยฯ์ คนละ 45,000 บาท (ส่ีหมื่นหา้พนับาทถว้น) 10 

ทั้งน้ีสอบถามรายละเอียดไดท่ี้ email: mse.cotmes@gmail.com 11 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 12 

6.3 MONASH MALAYSIA MEDICAL EDUCATION CONFERENCE (MMMEC) 2019 13 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์15 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ขอเชิญชวนผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมประชุมวิชาการ16 

ของ MONASH MALAYSIA MEDICAL EDUCATION CONFERENCE (MMMEC) 2019 ระหว่างวนัท่ี 17 

25, 26 มกราคม 2562  18 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 19 

6.4  เรื่องอื่น ๆ 20 

6.4.1  งดรบัของท่ีระลึกในการจดัประชุมคณะกรรมการ กสพท  ของเจา้ภาพการจดัประชุม21 

แต่ละครั้ง โดยขอความร่วมมือตั้งแต่ปี 2562  เป็นตน้ไป 22 

6.4.2.  นัดหมายคณะกรรมการ กสพท ร่วมประชุมและบันทึกภาพในวันประชุมวิชาการ23 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19  เพ่ือจะไดน้ าภาพขึ้ นบนหนา้ website 24 

mailto:mse.cotmes@gmail.com
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6.4.3   เจา้ภาพงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20 คณะ1 

แพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล เป็นเจา้ภาพ   ครั้งท่ี 22  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์2 

เป็นเจา้ภาพ   ครั้งท่ี 21 ยงัไมม่ีเจา้ภาพ  ทั้งน้ีจะน าหารือในวนัท่ี 18 มกราคม 2562  อีกครั้ง 3 

เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 4 

 5 

 6 

 7 

 (พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร) 8 

 สรุปผลการประชุม 9 

 10 

 11 

 12 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 13 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 14 

 15 

 16 

 17 
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