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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 
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เรียนรู ้Health Systems Science ส าหรบัอาจารยแ์พทย ์และนักศึกษาแพทยโ์ครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาว17 

ชนบท (ครั้งท่ี 2)  ในวนัท่ี 6 กุมภาพันธ์  2562  ซ่ึงท่ีประชุมไดก้ล่าวถึง concept  ของการจัดการเรียนรู ้18 
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Science เขา้มาในการเรียนการสอนในประเทศไทย โดย CPIRD ไดก้ าหนดการจดั workshop เพ่ือพฒันาการ23 

เรียนการสอนส าหรบัผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทยแ์ละผูร้บัผิดชอบหลกัสูตร ในวนัท่ี 26 มิถุนายน  2562  ท่ี24 

โรงแรมอมารี แอรพ์อรต์ กรุงเทพฯ 25 
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น าไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีว่า Health Systems Science ควรเป็นสมรรถนะหรือ competency ของ27 

แพทยศาสตรบณัฑิต หรือไม ่28 

1.2 สรุปการประชุมปรึกษาหารือโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 29 

(ด าเนินการเฉพาะระยะที่ 1 ปี 2561-2564)  วนัพฤหสับดีที่ 14 กุมภาพนัธ ์2562 30 
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ปรึกษาหารือโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561-2570  ซ่ึงโดยสรุปท่ีประชุมเห็นชอบให้34 



4 

 

ด าเนินโครงการฯ ต่อ  ปัจจุบนัเร่ืองอยู่ในระหว่างด าเนินการใหร้ฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาลงนาม เพ่ือ1 

น าเสนอต่อคณะรฐัมนตรีต่อไป 2 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 3 

1.3 สรุปการประชุมคณะท างานเพื่อการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์4 

แห่งประเทศไทย วนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2562  5 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 7 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  ไดน้ าเสนอสรุปการประชุมคณะท างาน8 

เพ่ือการปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 9 

โดยประเด็นหลกัคือ การผลิตแพทยข์องแต่ละสถาบนัควรมีความหลากหลาย ซ่ึงแบ่งการผลิตแพทยอ์อกมาเป็น 10 

3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 1. Community physician  2. Advanced care physician  และ 3. Academic physician ซ่ึง11 

ในท่ีประชุมเห็นชอบ โดยจะมองตั้งแต่ การรับนักศึกษาเขา้ การผลิต จนถึง outcome และ career path  12 

หลกัการส าคญัคือ เมื่อแพทยไ์ดเ้ขา้ track ใด track หน่ึงแลว้ ควรจะมีความสุขในการเรียนและการท างาน จน13 

อยูใ่น track น้ันไปอยา่งยัง่ยืน 14 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 15 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางบริการวิชาการ 16 

(Academic Hub)  ครั้งที่ 1/2562  ในวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2562 17 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 18 

1.5 ความกา้วหนา้ของการด าเนินการ TCAS62 19 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 

 รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์  ไดน้ าเสนอสรุปขอ้มูลจ านวนนักเรียนท่ียืนยนั23 

สิทธิ TCAS รอบท่ี 1 และก าหนดการรอบท่ี 2  โควตา ระยะเวลา 4 กุมภาพนัธ ์– 25 เมษายน 2562 ซ่ึงเป็น24 

รอบโควตาพ้ืนท่ี  ส าหรบัรอบท่ี 3 จะเปิดรบัสมคัรวนัท่ี 17-29 เมษายน  ก่อนรอบท่ี 2 จะประกาศผล โดยมี25 

กติกาคือ ผูส้มคัรสามารถ 1. ยืนยนัสิทธไ์ดส้องครั้ง  2. สละสิทธ์ิไดค้รั้งเดียว  3. การไม่ไปยืนยนัสิทธถื์อว่า26 

ไมไ่ดใ้ชสิ้ทธิ 27 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 28 

1.6 การเล่ือนก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ29 

ไทย 30 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี31 

ผูน้  าเสนอ :  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  32 
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 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี  ไดแ้จง้ท่ีประชุมถึงการเล่ือนการประชุม1 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2562  จากวนัศุกรท่ี์ 7 มิถุนายน 2 

2562  เป็นวนัศุกรท่ี์ 31 พฤษภาคม 2562  ท่ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 5 

ครั้งที่ 8/2561  วันศุกรท์ี่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอ้งประชุมเชียงแสน 2 อาคารส านักงาน6 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ7 

อ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 

1/2562  ณ หอ้งประชุม 210 ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์9 

มหาวิทยาลยั 10 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์12 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ขอแกไ้ขสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์13 

แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 8/2561 หนา้ท่ี 22 วาระท่ี 5.1.1 บรรทดัท่ี 6  การประกาศผลสอบ (ศรว.)  เปล่ียนเป็น 14 

การประกาศผลสอบ (สถาบนั)  15 

มตทิี่ประชุม :  รบัรองหลงัจากด าเนินการแกไ้ขแลว้  16 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 17 

3.1 โครงการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์ของวิทยาลัย18 

แพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student Research Conference 2019 (IMRC 19 

2019)” 20 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ศาสตราจารย ์มฑิรุทธ  มุง่ถ่ิน 22 

ผูช้่วยผูอ้ านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ฝ่ายการวิจยั 23 

พนัเอก ศาสตราจารย ์มฑิรุทธ  มุง่ถ่ิน ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ มี24 

ความประสงคท่ี์จะจดัการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์“International Medical 25 

Student Research Conference 2019 (IMRC 2019)”  เพ่ือเป็นการรองรบัการพฒันานักศึกษาแพทย์ท่ีสนใจ26 

พฒันาดา้น academic physician และไดม้ีการส่งเสริมใหท้ าวิจยัตั้งแต่ช่วงท่ีเป็นนักศึกษาแพทย ์โดยทาง27 

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการจดัประชุมน้ีร่วมกบักลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์28 

แห่งประเทศไทย โดยก าหนดจะจดัช่วงสปัดาหท่ี์สองของเดือนธนัวาคม 2562  29 

มติที่ประชุม :  รบัทราบ และจะน าเร่ืองเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการ กสพท เพ่ือ30 

พิจารณา เน่ืองจากในเดือนธนัวาคม 2562 มีก าหนดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย31 

อยูแ่ลว้ โดยในส่วนของการก าหนดวนัท่ีท่ีแน่นอนน้ัน จะก าหนดเป็นวาระสืบเน่ืองในครั้งต่อไป 32 

 33 
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3.2 แนวปฏิบัติในการอนุมัติงบประมาณกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ในการ1 

ด าเนินโครงการตา่งๆ 2 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยอ์าวุธ ศรีศุกรี 4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์5 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่า อา้งถึงวาระท่ี 4.3.3 6 

โครงการสัมมนาพัฒนามาตรฐานการอบรมทางแพทยศาสตรศึกษาส าหรับอาจารย์แพทย์ ในการประชุม7 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2562 8 

เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2562  ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  ซ่ึงไดส้รุป สรุปประเด็นส าคญัใน9 

เร่ืองการอนุมติังบประมาณกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 10 

1.  ควรพิจารณาเป็นกรณี หรือก าหนดแนวปฏิบติัใหเ้ป็นมาตรฐาน  11 

2.  ควรแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี กล่าวคือ กรณีเป็นการเขา้ร่วมประชุมจากทุกสถาบนั และทุก12 

สถาบันได้ประโยชน์ร่วมกัน สถาบันต้นสังกัดควรรับผิดชอบ  กรณีเป็นการเชิญเฉพาะบุคคลเข้าร่วม 13 

คณะท างานเน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ ควรเสนอของบประมาณส่วนกลางของ กสพท 14 

 ซ่ึงมติของท่ีประชุมดงักล่าวสรุปว่า จะน าขอ้คิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาทบทวนแนว15 

ปฏิบติัการอนุมติัโครงการ เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานและจะน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือพิจารณา16 

ในครั้งต่อไป  17 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่า งานของ กสพท มีสอง18 

ลกัษณะใหญ่ๆ คือ  1. งานท่ีเปิดใหทุ้กสถาบนัเขา้ร่วมเป็นกรรมการ   2. งานท่ีเจาะจงตวับุคคลเขา้มาท างาน19 

เพ่ือส่วนกลาง  ซ่ึงงานประเภทหลงัน้ีส่วนกลางหรือ กสพท ควรเป็นผูร้บัผิดชอบ  และหากค่าใชจ้่ายส่วนกลาง20 

ไม่เพียงพอ จะตอ้งมีการปรบัขึ้ นค่าสมาชิก  แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัทาง กสพท ยงัมีรายไดเ้พียงพอจึงไม่คิดว่า21 

จะเกิดปัญหา 22 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบ 23 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 24 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร25 

บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง  (Direct 26 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 27 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 28 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์29 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 30 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมถึงการสอบวิชา31 

เฉพาะของ กสพท  ซ่ึงมีก าหนดการสอบในวนัท่ี 9 มีนาคม 2562  รายละเอียดของสนามสอบและปฏิทินการ32 

ด าเนินการรบัเขา้ศึกษาฯ ระบบรบัตรง กสพท ปีการศึกษา 2562  ตามเอกสารแนบ 33 

ส าหรบัก าหนดการด าเนินการมีประเด็นส าคญัดงัน้ี 34 

ประชุมคณะท างานในวนัท่ี 11 มีนาคม 2562  35 
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ประชุมคณะอนุกรรมการประชุมพิจารณารับรองผลการสอบวิชาเฉพาะเพ่ือประกาศผลสอบ ใน1 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2562 2 

ผูเ้ขา้สอบยื่นค ารอ้งขอตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะ  วนัท่ี 25-27 มีนาคม 2562 3 

สมคัร TCAS รอบท่ี 3  ในวนัท่ี 17-29 เมษายน 2562 4 

สถาบนัส่งขอ้มลูรายช่ือท่ีรบั TCAS รอบท่ี 2 ให ้ทปอ.  ในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 5 

ทปอ. ประกาศรายช่ือ  ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 6 

ผูส้มคัรยืนยนัสิทธิ TCAS รอบท่ี 2  ในวนัท่ี 24-25 เมษายน 2562 7 

ผูส้มคัรสละสิทธิ TCAS รอบท่ี 1 และ 2  ในวนัท่ี 26-27 เมษายน 2562 8 

คณะอนุกรรมการฯ ประชุมพิจารณาผลการเรียงล าดบัของแต่ละคณะตามจ านวนผูส้มคัรสอบเพ่ือ9 

ส่ง ทปอ. ประกาศก าหนดการสมัภาษณ ์ตรวจสุขภาพ ของแต่ละสาขาวิชา ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงทาง 10 

กสพท จะน าคะแนนของผูท่ี้สมคัรทั้งหมดมาจดัอนัดบั แลว้ส่งขอ้มลูให ้ทปอ. 11 

ส าหรบั TCAS รอบท่ี 2 (โควตาแพทยช์นบท) หากมีการเรียกผูส้อบไดล้ าดบัส ารองเพ่ิมเติมหลงั 12 

clearing  ขอใหท้างสถาบนัส่งช่ือให ้ทปอ. ก่อนท่ี ทปอ. จะจดัอนัดับ ภายในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี13 

สถาบนัตอ้งท าความตกลงกบัผูผ่้านการคดัเลือกในการส่งช่ือเขา้มาตดัสิทธิ TCAS รอบถดัไป 14 

ทั้งน้ี ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดเ้สนอขอ้มลูกบัท่ีประชุมเพ่ิมเติม 15 

ดงัน้ี 16 

1.  ขอใหส้ถาบนัยืนยนัการเขา้ร่วมกบั กสพท ในรอบท่ี 3  ซ่ึงขอใหแ้จง้ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 17 

2562 18 

2.  ทาง กสพท จะไมร่บัถา้มีช่ือเป็นนักศึกษาแพทยอ์ยู่ในชั้นปีท่ี 1  ปีท่ี 2  หรือปีท่ี 3  ซ่ึงจะถูกตดั19 

สิทธิการคดัเลือก  อย่างไรก็ตามหากนักศึกษาแพทยไ์ดร้บัอนุมติัลาออกหลงัวนัท่ี 1 เมษายน 2562  แต่ก่อน20 

วนัท่ี 17 เมษายน 2562  ทาง กสพท จะไมส่ามารถตดัช่ือได ้21 

รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 22 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 23 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 24 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมซ่ึงมีรายละเอียด27 

ดงัต่อไปน้ี 28 

เร่ืองท่ีหน่ึง  ดังรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562  ขอ้ท่ี 1  ประกาศ29 

รายช่ือสถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยูใ่นระหวา่งกระบวนการตรวจประเมิน 30 

เร่ืองท่ีสอง  ดงัรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562  ขอ้ท่ี 2  ประกาศเวลา31 

ในการส่งรายงานประจ าปี รายนามสถาบันท่ีมีก าหนดส่งรายงานการปรับปรุงแกไ้ข  รายนามสถาบันท่ีมี32 

ก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ 33 

เร่ืองท่ีสาม  ดังรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562  ขอ้ท่ี 3 เร่ือง SAR 34 

template ของ สมพ. ซ่ึงจดัท าใหโ้รงเรียนแพทยท่ี์ตอ้งเขียน SAR เพ่ือปรบัปรุงหลกัสูตร ใหเ้ขา้ไป download 35 
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และใชง้าน  เพราะไดม้ีการปรบัปรุงตามเกณฑข์อง มคอ. ใหป้ระเมินไดง้่าย และ สกอ. ไดม้อบหมายให ้สมพ. 1 

เป็นผูพิ้จารณาหลกัสตูรวา่ตรงตามเกณฑข์อง มคอ. หรือไม ่2 

เร่ืองท่ีส่ี  ดังรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562  ขอ้ท่ี 4 เร่ือง SAR 3 

template ของโรงเรียนแพทยใ์หม ่ซ่ึงมีการปรบัปรุงเกณฑใ์หเ้หมาะสมตรงตามความเป็นจริงตามสมรรถนะของ4 

โรงเรียนแพทยเ์ปิดใหม่ ท าใหม้ีโอกาสผ่านการประเมินโดยไม่มีเง่ือนไข  ซ่ึงจดัท าเพ่ือใหโ้รงเรียนแพทยเ์ปิด5 

ใหม ่ใหเ้ขา้ไป download และใชง้าน 6 

เร่ืองท่ีหา้  ดงัรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2562  ขอ้ท่ี 5 เร่ือง การจดั7 

แถลงข่าวของ สมพ.  เน่ืองจากไดม้ีการสมัมนา IMEAc ช่วงกลางเดือนท่ีผ่านมา และมีความเห็นว่า สมควรให้8 

สงัคมและประชาชนไดร้บัรูร้บัทราบเก่ียวกบัมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตรข์องประเทศไทย จึงเห็นสมควร9 

จัด ให้มีการแถลงข่า ว  โดยจะ เ ชิญรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงสาธารณสุข   รัฐมนตรีช่ วยว่ าการ10 

กระทรวงศึกษาธิการ  นายกแพทยสภา  และเลขาธิการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เป็นผู ้ร่วม11 

แถลงฯ  ในวันท่ี 14 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. ท่ีหอ้งประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1  ชั้น 2  ตึก12 

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือท าใหป้ระชาชนทัว่ไปไดร้บัรู ้ ทั้งน้ีจะมีหนังสือเชิญไปยงัทุกสถาบนั13 

และผูเ้ก่ียวขอ้ง 14 

เร่ืองท่ีหก  ดังรายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2562  ขอ้ท่ี 6  เร่ือง 15 

วิธีด าเนินการในการขอรับการตรวจประเมิน  สถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน  การขอเปิดด าเนินการ/16 

ปรบัปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  การขอเพ่ิมศักยภาพ  การขอเพ่ิมสถาบันร่วมผลิต  จากน้ีไปตอ้งใช้17 

เกณฑ ์TMC.WFME.BME. (2017) หรือหลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและ18 

รบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์19 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 20 

4.3 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 21 

4.3.1   ตดิตามการด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะจากการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาต ิ22 

ครั้งที่ 9 23 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี24 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์25 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ์  ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุม ซ่ึงมีรายละเอียด26 

ดงัต่อไปน้ี 27 

เร่ืองท่ี 1  เร่ืองการปฏิรปูระบบสุขภาพ ก าลงัด าเนินการ 28 

เร่ืองท่ี 2  สมรรถนะหลกัและสมรรถนะส่งเสริม core competency ควรปรบัตามความ29 

ตอ้งการของสงัคม ซ่ึงจะน าเร่ืองมาสรุปใหฟั้งอีกครั้งวา่เป็นอยา่งไร 30 

เร่ืองท่ี 3  ใหเ้ป็นวาระท่ี 4.4  โดย รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  31 

น าเสนอ 32 

เร่ืองท่ี 4  faculty development ประชุมครั้งสุดทา้ยท่ีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์33 

มหาวิทยาลยั  ก าหนดจดัท ามาตรฐานวนัท่ี 22 มิถุนายน 2562  จดัท่ีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 34 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 35 
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4.3.2 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 10 1 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี2 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์3 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์  ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมถึงการประชุม4 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 10  โดยอยู่ในระหว่างการเชิญผู ้เ ช่ียวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิจาก5 

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เพ่ือเสนอแนวคิดตาม theme Beyond 4.0 in medical education 6 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 7 

4.4 การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 8 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 9 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 10 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมถึงการปรับ11 

หตัถการโครงการเพ่ิมพนูทกัษะดงัน้ี 12 

มีการประชุม 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม 2562  ท่ีผ่านมา ในการประชุมไดจ้ัดท าเกณฑ์ทักษะ13 

หตัถการส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ โดยสรุปคือ การก าหนดทกัษะหตัถการใหม่จะแบ่งเป็น 14 

3 กลุ่มใหญ่  โดยส าหรบับณัฑิตแพทยแ์บ่งเป็น 2 ระดบั และแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ 1 ระดบั  15 

ระดับแรกของบัณฑิตแพทยต์ั้งช่ือว่า “พบ.1” มีทั้งหมด 16 หัตถการ  definition คือ เมื่อจบ16 

แพทยศาสตรบณัฑิต หรือวนัแรกของการเป็นแพทยเ์พ่ิมพนูทักษะ สามารถอธิบายขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  ขั้นตอน17 

การกระท า และภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิดไดถู้กตอ้ง  สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบ าบัด18 

ภาวะแทรกซอ้นได ้ ดงัรายการหนา้ 6-7  ของรายงานการประชุม 19 

ระดับท่ี 2  ตั้งช่ือว่า “พบ.2” คือ เมื่อจบแพทยศาสตรบัณฑิต หรือวนัแรกของการเป็นแพทย์20 

เพ่ิมพูนทักษะ  สามารถอธิบายขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  ขั้นตอนการกระท า และภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิดได้21 

ถูกตอ้ง  สามารถกระท าไดภ้ายใตก้ารก ากบัดูแล  มีทั้งหมด 17 หตัถการ  รายละเอียดอยู่ท่ีหน้า 7 และ 8 ของ22 

รายงานการประชุม 23 

ส าหรับแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะมีระดับเดียว ตั้งช่ือว่า “พท.” คือในวันสุดทา้ยของการเป็นแพทย์24 

เพ่ิมพูนทักษะ สามารถอธิบายขอ้บ่งช้ี  ขอ้หา้ม  ขั้นตอนการกระท า  และภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจจะเกิดได้25 

ถูกต้อง  สามารถท าได้ด้วยตนเอง วินิจฉัยและดูแลบ าบัดภาวะแทรกซ้อนได้  มีทั้งหมด 10 หัตถการ 26 

รายละเอียดอยูท่ี่หนา้ 8 และ 9  ของรายงานการประชุม 27 

ท่ีมาของหตัถการเหล่าน้ีมาจากบณัฑิตแพทย ์ ผูใ้ชบ้ณัฑิต  และคณะท างานไดม้าสรุปเมื่อสปัดาห์28 

ท่ีแลว้ ไดม้ีการท าประชาพิจารณค์รั้งแรกท่ีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ไดเ้ปิดใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทั้งอาจารย์29 

แพทยใ์นโรงเรียนต่างๆ  และผูใ้ชบ้ณัฑิต  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมราว 70 คน  ใชแ้บบสอบถาม QR code ใน 30 

google form  ในลกัษณะเห็นดว้ยหรือไมเ่ห็นดว้ย  โดยสรุปในหตัถการของ พบ.1  มีผูเ้ห็นดว้ยของทุกหตัถการ31 

ประมาณรอ้ยละ 90  ขึ้ นไป  ส าหรับ พบ.2  มีผูท่ี้เห็นดว้ยของทุกหัตถการอยู่ท่ีประมาณ รอ้ยละ 80 ขึ้ นไป 32 

ส าหรบั พท.  มีผูเ้ห็นดว้ยของทุกหตัถการประมาณรอ้ยละ 90 ขึ้ นไป เช่นเดียวกนั 33 

ทาง มอ. มข. และ มช. จะจัดประชาพิจารณ์ในอีก 3 ภูมิภาค ก าหนดจัดประมาณกลางเดือน 34 

มีนาคม 2562  ทางส่วนกลางจะเตรียมเอกสารท่ีใช ้google form  และตวัอย่างแบบสอบถามท่ีใช ้ ดงัเอกสาร35 
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หนา้สุดทา้ยของเอกสารการประชุม จะมีการส่งหนังสือเชิญทุกโรงเรียนแพทยช์่วยประชาสมัพนัธเ์ครือข่ายของ1 

อาจารยท์ั้งหมด สามารถติดตามข่าวสารไดท้าง md-voice.com/procedure  สามารถเขา้ถึงแบบสอบถามและ2 

มาแสดงความคิดเห็นได ้ น่าจะไดผ้ลสรุปทั้งหมดประมาณตน้เดือนเมษายน และมีการนัดประชุมคณะท างาน3 

เพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุปในวนัท่ี 24 เมษายน 2562  ก่อนส่งเขา้คณะท างาน กสพท พิจารณา และส่งเขา้แพทยสภา 4 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 5 

4.5    โครงการประชุมปฏิบตักิารเพ่ือพฒันา RDU curriculum 6 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี7 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์8 

  (แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล) 9 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ แจง้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองจากมีทุนสนับสนุน10 

จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ใหผู้ท่ี้สนใจพฒันาท าระบบ RDU curriculum  ส่ิงท่ีได้11 

ด าเนินการไปแลว้คือ การท า MOU กบัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  โดยสรุปให ้มูลนิธิ12 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นผูท้ าสญัญาในนาม กสพท  13 

เพ่ือน าเงินเขา้หลงัไดร้บัทุน 14 

เสนอให ้กสพท  ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปรึกษาหารือและวางกลยุทธ์ รวมทั้งการ15 

ติดตามการบรรจุการเรียนการสอนเร่ือง RDU เขา้ในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ใหเ้ป็นรปูธรรม 16 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล  จะรบัเร่ืองไปประสานหารายช่ือต่อไป 17 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 18 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 19 

5.1 เพ่ือทราบ 20 

5.1.1 เรื่องจาก ศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช21 

กรรม (ศรว.) 22 

 การด าเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบ23 

วิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 2561 24 

เอกสารประกอบ : 3 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์26 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมถึงการ27 

ด าเนินการสอบเพ่ือประเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ปีการศึกษา 28 

2561 29 

เกณฑก์ารผ่าน 12 ขอ้  จาก 20 ขอ้ 30 

การสอบครั้งท่ี 1  วนัท่ี 6 มกราคม 2562  จ านวนเขา้สอบ 990 คน สอบตก 2.12% 31 

การสอบครั้งท่ี 2  วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ ์2562  จ านวนเขา้สอบ 906 คน สอบตก 3.75 % 32 

กรรมการบริหาร ศรว.  แจง้วา่ CPR  มีคนสอบตกมากกวา่ท่ีคาดหมาย 33 

ผลสอบ MEQ  จ านวน 6 ขอ้  แต่ละขอ้คะแนน 100  รวมทั้งหมด 600 คะแนน 34 



11 

 

จ านวนผู ้เขา้สอบทั้งหมด 2,822 คน  แบ่งเป็นนักเรียนในประเทศ 2,745 คน  และ1 

นักเรียนจากต่างประเทศ 77 คน  ค านวณเกณฑค์ะแนนผ่านท่ี 320 คะแนน  มีผูส้อบผ่าน 94.6%  แบ่งเป็นใน2 

ประเทศผ่าน 98.1%  และต่างประเทศผ่าน 66%  คะแนนสูงสุด (maximum) 502 คะแนน  และคะแนนต า่สุด3 

(minimum) 182 คะแนน  คะแนนหรือขอ้ค าถามส่วนใหญ่จะมาจาก Patient management, data gathering 4 

และ lab interpretation  คะแนนหรือขอ้ค าถามส่วนนอ้ยจะมาจาก EBM, ethical analysis 5 

การสอบรอบถัดมาส าหรบัผูท่ี้ยงัสอบไม่ผ่าน ก าหนดจดัวนัอาทิตยท่ี์ 10 มีนาคม 2562  6 

ไดม้ีการเตรียมขอ้สอบไวแ้ลว้ มีขอ้สอบใหค้นจบัเวลาเพ่ิมอีก 1 ฉบบั และยงัมีส ารองให ้1-2 ฉบบั ส าหรบัในแต่7 

ละสถานท่ี ซ่ึงกติกาและเวลาแบบเดิม ขอ้สอบอยู่ท่ี  ศรว.  ใหอ้าจารย์ไปรับไดต้ั้งแต่วนัจันทร์ (ล่วงหน้า 1 8 

สปัดาห)์  ต่างจงัหวดัจะส่งโดย cargo การบินไทย  ซ่ึงจะติดต่อประสานเร่ืองเท่ียวบินอีกครั้ง การส่งค าตอบจะ9 

ส่งใหว้นัอาทิตยแ์ละจะขอรบัคะแนนกลบัมาภายใน 2 อาทิตย ์เพ่ือรวบรวมคะแนน 10 

กรรมการ ศรว. จะรับรองผลการสอบครั้งน้ีในวันท่ี 5 เมษายน 2562  พรอ้มกับการ11 

รบัรองผลสอบ OSCE ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2562 12 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 13 

 การสอบ OSCE รูปแบบใหม่ 14 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์16 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมถึงการ17 

สอบ OSCE รปูแบบใหม ่18 

จะมีการสัมมนาการออกขอ้สอบ OSCE รูปแบบใหม่ตามแต่ละภูมิภาค โดยใน19 

กรุงเทพมหานคร จะมีข้ึนในวนัท่ี 3 เมษายน 2562  20 

ขอ้สอบ Part 3  มี Long-case, MEQ และ OSCE  ซ่ึง ศรว. รบัผิดชอบในส่วนของ MEQ 21 

และ OSCE  โดยจะสอบพรอ้มกนัหมด  ส่วน Long-case จะเป็นส่วนของโรงเรียนแพทยท่ี์ไดร้บัการรบัรองจาก22 

ศรว. วา่สามารถจดัสอบ Long-case ได ้จดัดว้ยตนเอง  ซ่ึงแต่ละโรงเรียนจะตอ้งไดร้บัการประเมินและผ่านการ23 

รบัรองก่อน 24 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 25 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 26 

เอกสารประกอบ :  27 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยปิ์ยะ  มงคลวงศโ์รจน์ 28 

ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 29 

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 30 

นายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์  ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมถึงรายงานจากโครงการผลิต31 

แพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข  32 

นายแพทยปิ์ยะ  มงคลวงศ์โรจน์  ไดเ้รียนท่ีประชุมว่า สบพช. สนใจในเร่ืองของ Health 33 

system science ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งประชุมกนัต่อไป  เพ่ือก าหนดความเหมาะสมของ Core competency 34 

และหลกัสตูร 35 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 36 
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5.1.3 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 1 

เอกสารประกอบ :  2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมถึงการประเมิน4 

ตามแนวทาง EdPEx (TQA)  ซ่ึงในปีปัจจุบนัมีเพียงส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ เพียง5 

สถาบนัเดียว ท่ีแจง้ขอรบัการประเมิน และ EdPEx อยูใ่นหวัขอ้ท่ี 9 ของ WFME 6 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 7 

5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 8 

5.2.1  โครงการผลิตแพทยต์ามนโยบายรฐับาล 9 

เอกสารประกอบ : - 10 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 11 

แจง้แลว้ในวาระท่ี 1.2 12 

5.2.2  โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 13 

เอกสารประกอบ :  14 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 15 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  ได้แจ้งต่อท่ีประชุม ถึง16 

โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20  วา่จะจดัในวนัท่ี 11-13 ธนัวาคม 2562 17 

สถานท่ี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ  18 

Theme จะเป็นเร่ือง Education Disruption 19 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 20 

5.2.3 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 21 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 22 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 23 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดน้ าเสนอท่ีประชุมถึงเร่ืองของแผนปฏิบัติ24 

การยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P SAFETY) ของประเทศไทย ซ่ึง25 

สถาบนัการศึกษาไดเ้คยมีการตกลงกนัวา่จะใช ้WHO Patient Safety Curriculum  26 

ในปี พ.ศ. 2562  ขอความร่วมมือจากสถาบนัผลิตแพทยใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 27 

1.  บูรณาการการเรียนการสอนเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยตาม WHO Patient 28 

Safety Curriculum ในหลกัสูตรของสถาบนัการศึกษา  โดย 1. ก าหนดใน มคอ.  หรือ 2. ก าหนดแยกเป็น29 

หวัขอ้รายวิชาในการจดัการเรียนการสอน  หรือ 3. น าเน้ือหาเช่ือมโยงเพ่ือจดัการเรียนรูใ้นรายวิชาปกติ หรือ 30 

4. จดัใหม้ีโปรแกรมการเรียนการสอนจ าเพาะ และแสดงว่าไดม้ีการประเมินสมรรถนะในดา้นความรู ้ทักษะ 31 

และทศันคติอยา่งเป็นรปูธรรม 32 

2.  ขอความร่วมมือช่วยท า Curriculum mapping การจดัการเรียนการสอนเก่ียวกับ 33 

Patient Safety ในปัจจุบนัและในอนาคต เพ่ือใหไ้ดส้มรรถนะพึงประสงค ์34 
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3.  ขอระบบการติดตามประเมินผลบณัฑิตทางการแพทยท่ี์จบการศึกษาในปี 2561 เพ่ือ1 

ร่วมประเมินสมรรถนะ 6 ดา้น เร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วยและบุคลากรสาธารณสุข และจะใหเ้ป็นขอ้มูล2 

ป้อนกลบัในการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนของสถาบนัการศึกษา โดยทางส่วนกลางจะช่วยออกแบบ3 

ติดตามประเมินผลดงักล่าวให ้4 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 5 

5.2.4   Health Education England, Global Engagement Offer 6 

 ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 7 

5.2.5 โครงการพฒันาผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์(MSE) รุ่นที่ 20 8 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี9 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์10 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์  ไดแ้จง้ท่ีประชุมถึงโครงการพฒันา11 

ผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์(MSE) รุ่นท่ี 20  ซ่ึงหมดเขตรับสมคัรแลว้ มีผูส้มคัรทั้งหมด 51 ท่าน เป็นของ12 

โรงเรียนแพทยใ์น กสพท 27 ท่าน  ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 24 ท่าน  เร่ืองการไปดูงานต่างประเทศ13 

เน่ืองจากมีจ านวนคนเกินจึงมีการประชุมแลว้จะแจง้ใหท้ราบในครั้งต่อไป เร่ืองสถานท่ีไดติ้ดต่อไว ้2 แห่ง คือ 14 

Liverpool และ Derby ของ Nottingham  ซ่ึงตอบรบัมาแลว้ ส่วนแห่งท่ี 3 ก าลงัรอการตอบรบั 15 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 16 

5.2.6   การด าเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance 17 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี18 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์19 

มีการประชุมครั้งล่าสุด 14 กุมภาพนัธ ์2562  ผ่านทาง Skype มีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจาก20 

ประเทศสิงคโ์ปรแ์ละมาเลเซีย ส่วนเวียดนามไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม หวัขอ้ในการประชุมคือ Academic activities 21 

ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาทางประเทศเวียดนามได้ขอให้ทาง Alliance จัดวิทยากรในการประชุมวิชาการโดย 22 

ศาสตราจารย ์นายแพทย์พงษ์ศักด์ิ  วรรณไกรโรจน์   รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงนันทนา ศิริทรพัย ์ ผูช้่วย23 

ศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ ไดร้่วมเป็นวิทยากร ซ่ึงในการประเมินผลไดร้บัการตอบรบัดี 24 

เร่ืองท่ี 1  ท่ีประชุมเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์และควรสนับสนุน ควรจัดอย่าง25 

สม า่เสมอ แต่ควรวางแผนล่วงหนา้ 3-6 เดือน  และควรมีแบบสอบถามไปในแต่ละประเทศสมาชิกทั้งหมด โดย26 

สอบถาม 2 ดา้น  ดา้นท่ี 1  คือ ดา้นความเช่ียวชาญของประเทศ ว่าอยากจะเป็นวิทยากรในดา้นไหน  ส่วน27 

ดา้นท่ี 2  คือ ถามประเทศท่ีเป็นสมาชิกว่าตอ้งการใหอ้บรมในเร่ืองไหน ทางมาเลเซียเป็นผูอ้อกแบบสอบถาม 28 

ไดส้่งแบบสอบถามมาแลว้ 29 

เร่ืองท่ี 2  จะมีการประชุม second ASEAN Medical Education ครบก าหนด 2 ปี หาก30 

ทางอินโดนีเซียไม่พรอ้มในการจดั จะมาจดัรวมกนัในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 31 

ท่ีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ในเดือนธนัวาคม 2562  หากไม่พรอ้มใหย้กไปจดัใน Western Pacific 32 

Medical Education เดือนมกราคม 2563 ท่ีประเทศสิงคโ์ปร ์33 
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เร่ืองท่ี 3  Executive committee ชุดใหม่ ท่ีประชุมขอใหแ้จง้หากไดว้นัประชุมแลว้ โดย1 

ขอใหส้่ง meeting agenda ใหแ้ก่ประเทศสมาชิกล่วงหน้า 3 เดือน และใหป้ระเทศสมาชิกส่งเสนอช่ือประธาน 2 

เพ่ือช่วยกนัรบัรองในการประชุมครั้งถดัไป 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 5 

6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป วนัศุกรท์ี่ 7 มิถุนายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั 6 

นเรศวร  ขอเล่ือนเป็นวนัศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2562  (เน่ืองจากช่วงน้ัน MSE ไปต่างประเทศ) 7 

 8 

 9 

เลิกประชุมเวลา 15.45 น. 10 

 11 

 12 

 13 

(อาจารย ์นายแพทยป์วรุตม ์ พวงศรี) (อาจารย ์แพทยห์ญิงนนทพรรณ  ผาสุก) 14 

 สรุปผลการประชุม 15 

 16 

 17 

 18 

(รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 19 

ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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