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รายนามผูเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2562) 3 

วนัศุกรท์ี่ 18 ตลุาคม 2562  เวลา 10.00-15.30 น. 4 

ณ อาคารนวตักรรมเฉลิมพระเกียรตแิละหอพระราชประวตั ิรชักาลที่ 4 (อาคารเรือนไทย) 5 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 6 

       7 

 8 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 9 

1. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ / ประธานท่ีประชุม 10 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการอ านวยการ 11 

3. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ 12 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ 13 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ กรรมการอ านวยการ 14 

6. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ 15 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ 16 

8. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 17 

9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการอ านวยการ 18 

10. อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ 19 

11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ กรรมการอ านวยการ 20 

12. อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 21 

13. รองศาสตราจารย ์พลเอก ชุมพล  เป่ียมสมบรูณ์ กรรมการอ านวยการ 22 

14. ศาสตราจารย ์นายแพทยว์ีระพล  จนัทรดี์ยิ่ง กรรมการอ านวยการ 23 

15. พลโท ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยน์พดล  วรอุไร กรรมการอ านวยการ 24 

16. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร 25 

17. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 26 

18. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 27 

19. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 28 

20. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 29 

21. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร 30 

22. พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดุสิต  สถาวร กรรมการบริหาร 31 

23. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 32 

24. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 33 

25. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร 34 

26. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 35 
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27. อาจารย ์ดร. แพทยห์ญิงปิยาอร  น าไพศาล 1 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรทิพย ์ น่ิมขุนทด กรรมการบริหาร) 2 

28. อาจารย ์นายแพทยป์ระวิ  อ า่พนัธุ ์3 

(แทน อาจารย ์นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธุค์รุฑ กรรมการบริหาร) 4 

29. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 5 

30. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์ กรรมการบริหาร 6 

31. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร 7 

32. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล กรรมการบริหาร 8 

33. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 9 

34. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ กรรมการบริหาร/เลขานุการ 10 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 11 

1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ 12 

2. ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ 13 

3. ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ 14 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ 15 

5. พลตรี นิมิตร ์ สะโมทาน กรรมการอ านวยการ 16 

6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการอ านวยการ 17 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 18 

8. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 19 

9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร 20 

10. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท์ กรรมการบริหาร 21 

11. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร 22 

12. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงเยาวลกัษณ ์ สุขธนะ กรรมการบริหาร 23 

13. รองศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์ วณิตยธ์นาคม กรรมการบริหาร 24 

14. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน กรรมการบริหาร 25 

15. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ กรรมการบริหาร 26 

16. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 27 

17. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 28 

18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 29 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 30 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระกิต  วาทีสาธกกิจ ประธานมลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไมส่บูบุหร่ี 31 

 ผูท้รงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมผลิตภณัฑย์าสบูแห่งชาติ 32 

  33 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร 1 

กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562 2 

(ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2562) 3 

วนัศุกรท์ี่ 18 ตลุาคม 2562  เวลา 10.00-15.30 น. 4 

ณ อาคารนวตักรรมเฉลิมพระเกียรตแิละหอพระราชประวตั ิรชักาลที่ 4 (อาคารเรือนไทย) 5 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 6 

       7 

 8 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 9 

ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระ10 

จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการอ านวยการ11 

และกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ12 

ประชุม ดงัน้ี 13 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 14 

1.1 สรุปการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การจดัการเรียนการสอนเรื่องการใช้15 

ยาอย่างสมเหตุผลในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วันที่  8-9 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรม อมารีแอร์16 

พอรต์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 17 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 18 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 19 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล น าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ20 

ประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัการเรียนการสอนเร่ืองการใชย้าอย่างสมเหตุผลในหลกัสูตรแพทยศาสตร21 

บณัฑิต ท่ีไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในวนัท่ี 22 

8-9 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรม อมารีแอรพ์อรต์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  ครั้งน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพียง 35 คน 23 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าเร่ือง Rational drug use น้ี เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ สามารถ24 

ก าหนดใหมี้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสามารถบรรจุเขา้ไปในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตได ้  จึงอยากจะ25 

เชิญชวนและขอความกรุณาใหทุ้กสถาบนัผลิตแพทย ์ส่งอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึ้งกนัและ26 

กนัใหม้ากขึ้ นในครั้งต่อๆ ไป 27 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 28 

1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการแพทยข์อง ก.พ. ครั้งที่ 2/2562 วันศุกรท์ี่ 13 กันยายน 2562  29 

ณ หอ้งประชุม 3  ชั้น 9  ส  านกังาน ก.พ.  จ.นนทบุรี 30 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ33 

แพทยข์อง ก.พ. ครั้งท่ี 2/2562  ในประเด็นเร่ืองการปรบัปรุงโรคทางจิตเวชท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกผูร้บัทุน 34 
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ซ่ึง รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุรณี  กาญจนถวลัย ์รองคณบดีฝ่ายบริหาร  และจิตแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์1 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผูแ้ทนถาวรของ กสพท ในคณะกรรมการแพทยข์อง ก.พ.  ไดเ้ขา้ร่วมประชุม และให้2 

ความเห็นในเร่ืองการปรบัปรุงโรคทางจิตเวชท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกผูร้บัทุน ท่ีก าหนดเมื่อปี พ.ศ. 2512 3 

จากเกณฑเ์ดิมใน 7 กลุ่มโรค  เป็นดงัน้ี  1. โรคหรือภาวะท่ีมีผลกระทบต่อเชาวน์ปัญญา (intelligence) และการ4 

รูคิ้ด (cognition)  2.  โรคกลุ่มโรคจิต (psychoses) ท่ีเป็นเร้ือรงัหรือไม่ตอบสนองต่อการรกัษา  3. โรคอารมณ์5 

แปรปรวน (mood disorder) ท่ีเป็นเร้ือรงัหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา  4. โรคติดสารเสพติดและสุรา 6 

(substance and alcohol dependence)  5. บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorder) ในระดบัรุนแรง  6. โรค7 

ท่ีเก่ียวกับความสามารถในการควบคุมแรงผลักดันของตนเอง เช่น โรคกามวิตถาร (disorder of sexual 8 

preference หรือ paraphilia) โรคชอบหยิบฉวย (kleptomania) โรคติดการพนัน เป็นตน้  7. โรคหรือภาวะทาง9 

จิตอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการพิจารณาว่าอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาและการท างานใชทุ้นในสาขาน้ันๆ  ทั้งน้ี การ10 

ตดัสินของหน่วยงานท่ีท าการตรวจ ตอ้งใหค้วามเห็นเป็นองคค์ณะของจิตแพทยร์่วมกบัการทดสอบทางจิตวิทยา 11 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 12 

1.3 รายงาน สมัมนา 1st Thai Transformative Learning for Medicine Forum in theme 13 

diversity in medical education about non-technical skills” 2019 โดยกลุ่มวิจยัการเรียนรูเ้พื่อการ14 

เปล่ียนแปลง ระหว่างวนัที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม TK Palace แจง้วฒันะ 15 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 16 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์17 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอสรุปการสมัมนา 1st
 Thai Transformative 18 

Learning for Medicine Forum in theme “Diversity in medical education about non-technical skills” 19 

2019  โดยกลุ่มวิจยัการเรียนรูเ้พ่ือการเปล่ียนแปลง ในการสมัมนาดงักล่าวไดม้ีการเสนอกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ20 

จากโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ท่ีไดน้ า Transformative learning ไปใช ้ การท า Workshop และสรุปการเรียนรู ้ 21 

โดยผูส้นใจสามารถ download เอกสารฉบบัสมบรูณไ์ดต้าม QR code ท่ีไดจ้ดัท าไวใ้หแ้ลว้  22 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 23 

1.4 เรื่องจาก UHosNet 24 

 ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 25 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ 26 

ครั้งที่ 3/2562 วนัศุกรท์ี่ 19 กรกฎาคม 2562  ณ หอ้ง 301  ชั้น 3 อาคารพชัรกิติยาภา คณะ27 

แพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช และรบัทราบสรุปผลการประชุม28 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 6/2562 วันศุกรท์ี่ 6 กันยายน 2562 ณ หอ้งประชุม29 

คลงัเลือดกลาง อาคารกลัยาณิวฒันา ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 30 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์32 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุม จ านวน 2 ฉบบั 33 

โดยพิจารณาร่วมกนั 34 
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มตทิี่ประชุม :  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่ม 1 

สถาบนัฯ ครั้งท่ี 3/2562  วนัศุกรท่ี์ 19 กรกฎาคม 2562 ไม่มีแกไ้ข  และรบัทราบสรุปผลการประชุมกรรมการ 2 

บริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 6/2562  วนัศุกรท่ี์ 6 กนัยายน 2562 3 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 4 

3.1  เรื่องรบัรองผลการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย5 

ประจ าปี 2562 6 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 7 

ผูน้  าเสนอ : อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย 8 

อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย รายงานผลการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ กลุ่ม9 

สถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562  ไดแ้ก่  รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงวลัลี  สตัยาศัย 10 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ โดยการมอบรางวลัจะจดัข้ึนในการประชุมวิชาการแพทยศาสตร11 

ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20  ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  12 

มตทิี่ประชุม :  รบัรอง 13 

3.2 เรื่องขออนุมตัเิพ่ิมจ  านวนรบันิสิตนกัศึกษาแพทย ์ปีการศึกษา 2563 14 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์16 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  น าเสนอร่างขออนุมัติเพ่ิมจ านวนรับนิสิต17 

นักศึกษาแพทย ์ปีการศึกษา 2563  โดยประกาศรบัผูเ้ขา้ศึกษาใหเ้กินจ านวนท่ีนัง่เพ่ือเป็นการส ารองในกรณี  18 

ผูไ้ดร้บัการคดัเลือกไม่ไปยืนยนัสิทธิกบัสถาบนัดว้ยเหตุต่างๆ  ดังน้ัน กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ19 

ไทย (กสพท) มีความจ าเป็นตอ้งขออนุมติัรบัผูเ้ขา้ศึกษาเกินศกัยภาพท่ีไดร้บัการรบัรองจากแพทยสภา 10%  20 

ทั้งน้ีไม่เกิน 10 คน ในแต่ละสถาบนั  ซ่ึงหากผูผ่้านการคดัเลือกทุกคนมายืนยนัสิทธิ สถาบนัก็จะรบัเขา้ศึกษา21 

ทั้งหมดในปีการศึกษา 2563 22 

มตทิี่ประชุม :  เห็นชอบและใหผ่้านร่างขออนุมติัไปท่ีแพทยสภา 23 

3.3 เรื่องขออนุมตัเิงินสนบัสนุน โครงการพิพิธภณัฑห์มอเจา้ฟ้า” 24 

เอกสารประกอบ : - 25 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 26 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี รายงานในท่ีประชุมว่า โครงการดงักล่าวผ่าน27 

ไปดว้ยความเรียบรอ้ย โดยทางคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซ่ึงเป็นผูจ้ดัการหลกัของโครงการ  ไดก้ล่าว28 

ขอบคุณทุกสถาบนัผลิตแพทยฯ์ ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือมีส่วนร่วมในโครงการน้ี 29 

มตทิี่ประชุม :  อนุมติั 30 

  31 
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3.4 เรื่องโครงการ: นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 1 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระกิต  วาทีสาธกกิจ 3 

ประธานมลูนิธิรณรงคเ์พ่ือการไมส่บูบุหร่ี 4 

ผูท้รงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมผลิตภณัฑย์าสบูแห่งชาติ 5 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระกิต  วาทีสาธกกิจ น าเสนอโครงการนักศึกษาแพทยไ์ทย6 

ปลอดยาสูบ โดยมีแนวทางด าเนินการและแนวทางปฏิบัติ  โดยจะเร่ิมตน้จากนักเรียนท่ีจะสมคัรเขา้ศึกษา7 

แพทยค์วรท่ีจะไมส่บูบุหร่ี  หากเป็นผูท่ี้สบูบุหร่ี จะตกลงยินยอมเขา้ร่วมโครงการเลิกสูบบุหร่ีท่ีคณะจดัใหโ้ดยไม่8 

เสียค่าใชจ้่าย และอยากใหท้าง กสพท ร่วมประกาศเจตนารมย์และแจง้ใหส้ังคมไดร้ับทราบ ท่ีประชุมได้9 

อภิปรายถกเถียงในประเด็นน้ีกนัอย่างกวา้งขวาง เน่ืองจากมีขอ้กงัวลในสองประเด็นหลกัคือ  1) การละเมิด10 

สิทธิพ้ืนฐานของนักศึกษา  และ 2) ผลกระทบเชิงลบเมื่อมีการน าโครงการไปปฏิบัติจริง เลขาธิการกลุ่ม11 

สถาบนัฯ จึงเสนอใหร้บัในหลกัการไปก่อน และตั้งคณะกรรมการมาศึกษาและผลกัดันเร่ืองน้ีต่อไปเพ่ือจะได้12 

น าไปปฏิบติัไดจ้ริง 13 

มตทิี่ประชุม :  รบัรองเบ้ืองตน้ในหลกัการโครงการเพ่ือรณรงคใ์หนั้กศึกษาแพทยป์ลอดจากบุหร่ี  14 

3.5 เรื่องก าหนดวันประชุมคณะกรรมการอ านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน15 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 16 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 18 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์19 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์แจง้ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการอ านวยการ20 

และกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563  โดยมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 21 

1. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง22 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2563 (การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 23 

ครั้งท่ี 3/2563)  ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จาก วนัศุกรท่ี์ 17 เมษายน 2563  เป็น 24 

วนัศุกรท่ี์ 3 เมษายน 2563 25 

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 6/2563 ณ 26 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จาก วนัศุกรท่ี์ 4 กนัยายน 2563  เป็น วนัศุกรท่ี์ 28 สิงหาคม 2563 27 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 28 

3.6 เรื่องตั้งผูต้รวจสอบบญัชี 29 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 31 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี แจง้ท่ีประชุมเร่ืองการตั้งผูต้รวจสอบบญัชี โดย 32 

บริษัท ไทยออดิเตอร์กรุ๊ป จ ากัด จะเป็นผูต้รวจสอบบญัชี 33 

มตทิี่ประชุม :  รบัรอง 34 
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วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 

4.1 การด าเนินการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต2 

แพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง 3 

(Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 4 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ น าเสนอสรุปด าเนินการสอบคัดเลือก7 

บุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตร8 

บณัฑิต และหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ระบบรบัตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์9 

แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา คือ 1) คณะ10 

แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะขอแยกรับเพ่ิมในรอบท่ี 3 การรับตรงร่วมกัน 11 

(Admission 1) น้ี เป็น 2 โปรแกรม  คือ คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล จ านวน 50 คน และคณะแพทยศาสตร ์12 

วชิรพยาบาล-โรงพยาบาลตากสิน อีก 20 คน   2)  คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (สาขาวิชา13 

การบริบาลทางเภสชักรรม) รบัจ านวน 10 คน  รวมเป็นทั้งส้ิน 2,650 ท่ีนัง่ ใน 54 คณะ/สาขาวิชา ทั้งน้ีไดแ้จง้14 

การด าเนินการตามปฏิทินกิจกรรม TCAS 63  ส าหรับทั้ง 5 รอบ มาเพ่ือใหแ้ต่ละสถาบันไดร้ับทราบและ15 

ด าเนินการตามก าหนดการน้ีดว้ย โดยขอรอ้งใหแ้ต่ละคณะฯ ท่ีเขา้ร่วมกบั กสพท ในรอบท่ี 3 น้ี ตอ้งตรวจสอบ16 

ใหแ้น่ใจว่าไม่ไดเ้ปิดรับนักเรียนภายใตช่ื้อของมหาวิทยาลัยตนเองดว้ยซ ้ากัน เพราะจะถือว่าไม่ปฏิบัติตาม17 

ขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บั ทปอ. 18 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 19 

4.2 การด าเนินงานของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 20 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์22 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจง้เร่ืองการด าเนินงานของสถาบันรับรอง23 

มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(สมพ.) ในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 24 

1.  สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมินและอยูใ่นระหวา่งกระบวนการตรวจประเมิน  25 

2.  สถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้  26 

3.  สถาบนัท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร สมพ. 27 

4.  การจดัอบรมทั้ง Criteria and SAR training และ Assessor training โดยจะมีการเปล่ียนแปลง28 

สถานท่ีหอ้งประชุมส าหรบัการอบรมตาม Email ท่ีไดแ้จง้ไปแลว้ 29 

5.  โครงการทบทวนเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(TMC.WFME.BME. Standards) 30 

โดยจะท าการทบทวนและปรบัปรุงเกณฑเ์พ่ือใหเ้ป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทยใหม้ากขึ้ น 31 

ทั้งน้ีจะสัมภาษณ์ตัวแทนของโรงเรียนแพทย์ท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน 8 สถาบัน ในช่วงเดือนตุลาคมถึง32 

พฤศจิกายน 2563  ซ่ึงเจา้หน้าท่ีของ สมพ. จะไดนั้ดหมายผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้กณฑน้ี์เพ่ือขอเขา้สมัภาษณ์33 

โดยใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง  สมพ. จะพยายามท าเกณฑใ์หม่น้ีใหเ้สร็จเรียบรอ้ย และใหแ้พทยสภา34 

ประกาศใชท้นัในปี พ.ศ. 2564  35 
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6.  สถาบันท่ีจะขอรับการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร1 

บณัฑิต การขอเพ่ิมศักยภาพ การขอเพ่ิมสถาบันร่วมผลิต จากน้ีไปตอ้งใชเ้กณฑ์ TMC.WFME.BME.Standards 2 

(2017) หรือ หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย ์3 

ส าหรบัสถาบนัเปิดด าเนินการใหม ่4 

ทั้งน้ี สมพ. ก าลังด าเนินการจัดท าโปรแกรมและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ส าหรับ5 

กระบวนการตรวจประเมินในอนาคต โดยไดจ้ดัสรรงบประมาณในส่วนน้ีไวแ้ลว้ และก าลงัอยู่ในระหว่างการร่าง6 

สญัญาวา่จา้ง จึงอยากจะขอความร่วมมือจากโรงเรียนแพทยท่ี์จะตอ้งเป็นผูถู้กประเมินและใชโ้ปรแกรมดงักล่าว7 

เพ่ือการจัดส่งหลักฐานมาให ้สมพ. ส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจา้งโปรแกรมฐานขอ้มูลดังกล่าว8 

ร่วมกับผู ้แทนจาก สมพ.  ผูแ้ทนจากผู ้ตรวจประเมิน  และเจา้หน้าท่ีของ สมพ. ซ่ึงเป็นเลขานุการ  ผู ้ช่วย9 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร จากคณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้10 

คุณทหารลาดกระบงั (สจล.) ไดเ้สนอตวัเป็นผูแ้ทนของโรงเรียนแพทยส์ าหรบักรรมการชุดน้ี 11 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  12 

4.3 คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 13 

4.3.1 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาต ิครั้งที่ 10 14 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 15 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์16 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์  สูรพันธุ์ แจง้ท่ีประชุมเร่ืองความกา้วหน้าของ17 

คณะท างานฝ่ายวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในการประชุม18 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี 10  ไดป้ระชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดท านโยบายดา้นแพทยศาสตรศึกษา19 

ส าหรบัการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 10  โดยมีประเด็นหลกั 2 ประเด็นใหญ่ๆ  ประกอบดว้ย 20 

1. Educational Disruption  ทั้งในส่วนของสมรรถนะของแพทยไ์ทย รูปแบบของหลักสูตร และการจ าแนก21 

ประเภทของสถาบนัผลิตแพทยท่ี์มีความหลากหลายสอดคลอ้งกบัสมรรถนะท่ีตอ้งการ   2. Well-being and 22 

Caring for Passion Attitudes of Medical Students จากขอ้สงัเกตของคณะท างานวิชาการฯ พบว่า ปัญหา23 

คุณภาพของผูเ้รียนเปล่ียนแปลงไปในช่วงหลายปี ส่งผลกระทบในหลายดา้น และเห็นว่าปัญหาน้ีควรไดร้บัการ24 

แกไ้ขอยา่งเป็นระบบ จะไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามเห็น เพ่ือด าเนินการใหท้นัการประชุมใน25 

ปี พ.ศ. 2564 26 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบและเห็นชอบ 27 

4.4 การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 28 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 30 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ ได้น าเสนอ (ร่าง) เกณฑ์ความรู ้31 

ความสามารถในส่วนทักษะหตัถการส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ ซ่ึงคณะท างานท่ีไดร้บัการ32 

มอบหมายจากแพทยสภา และ กสพท  โดยไดน้ าเกณฑเ์ดิมของปี 2555  มาทบทวนและปรบัใหส้อดคลอ้งกบั33 

เวชปฏิบติัในยุคปัจจุบนั เช่น หลกัการจดัการศึกษาท่ีมุ่งผลลพัธ ์(Outcome-based education) และแนวทาง34 

ของการก าหนดสมรรถนะท่ีผู ้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองด้วยระดับของการก ากับดูแลท่ีต่างกัน 35 
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(Entrustable Professional Activities) รวมทั้งก าหนดผูร้บัผิดชอบสอน/ก ากบัดูแลและประเมิน  ซ่ึงในครั้งน้ี 1 

จะประกอบไปดว้ย 95 หตัถการ แบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1  เป็นหตัถการพ้ืนฐานระดบัแพทยศาสตร2 

บณัฑิต (พบ.)  ระดบัท่ี 2  เป็นหตัถการระดบัแพทยเ์พ่ิมพนูทักษะ (พท.)  ระดับท่ี 3  เป็นหตัถการท่ีมีความ3 

ซบัซอ้น และอาจท าในกรณีท่ีจ าเป็น และระดบัท่ี 4  เป็นหตัถการท่ีมีความซบัซอ้น และ/หรืออาจเกิดอนัตราย4 

ตอ้งอาศยัการฝึกฝน โดยไดม้ีการก าหนดแนวทางปฏิบติัในการสอนและการประเมินส าหรบัสถาบนัผลิตแพทย์5 

และโรงพยาบาลซ่ึงเป็นสถานท่ีฝึกปฏิบติัตามโครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทกัษะในส่วนของหตัถการระดบัต่างๆ ไว ้6 

ดว้ย 7 

มตทิี่ประชุม :  รบัรอง 8 

4.5   โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ9 

นวตักรรม (อว.) และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570) 10 

– การตดิตามบณัฑิตแพทย ์11 

– การทบทวนค่าปรบั/สญัญา นกัศึกษาคู่สญัญากลุ่มตา่งๆ 12 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 14 

  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร 15 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ น าเสนอสรุปรายงานการประชุม เร่ือง 16 

การจัดท าฐานขอ้มูลติดตามบัณฑิตแพทยข์องทุกสถาบัน เพ่ือใชป้ระกอบการของบประมาณโครงการผลิต17 

แพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2565-2570  โดย ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยอ์ดุลย ์ รตันวิจิตราศิลป์ 18 

ซ่ึงดูแลเร่ืองฐานขอ้มูลของแพทยสภาอยู่ มีแนวคิดจะท าโครงสรา้ง Platform เพ่ือใหบ้ณัฑิตแพทยเ์ป็นผูก้รอก 19 

และเช่ือมโยงเขา้กบัฐานขอ้มลูของนักเรียนตั้งแต่แรกเขา้ศึกษา ตลอดจนขอ้มลูของ ศรว.  ขอ้มลูของการออกใบ20 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและโครงการแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ ซ่ึงหากทางโรงเรียนทุกแห่งด าเนินการติดตาม21 

บณัฑิตอยา่งจริงจงัแลว้น่าจะสามารถเก็บขอ้มลูยอ้นหลงัไปถึงบณัฑิตแพทยท่ี์จบมาตั้งแต่ 2556 ไดไ้ม่ยาก และ22 

จะมีขอ้มูลจ านวนมากพอท่ีจะน าไปใชว้ิเคราะหไ์ด ้ แนวทางการด าเนินงานในเบ้ืองตน้ จะจดัตั้งคณะท างาน23 

ขึ้ นมาก่อน โดยอาจจะตอ้งมีตัวแทนจากภาคส่วนอ่ืนท่ีเป็นผูใ้ชบ้ณัฑิต เช่น กระทรวงกลาโหม  สบพช.  กทม.24 

เพ่ิมขึ้ น  ในกลางปีหน้าคาดว่าจะมีขอ้มลูสรุป เพ่ือส่งขอ้มูลใหฝ่้ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตรศิ์ริราช25 

พยาบาล จดัท างบประมาณโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ระยะท่ี 2 ต่อไป  ทั้งน้ี รองศาสตราจารย ์26 

แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดเ้น้นย ้ากบัทุกโรงเรียนแพทยว์่าขอ้มูลตรงน้ีส าคญัมากขอใหทุ้กแห่งช่วยกนั27 

เก็บและจัดส่งขอ้มูลใหค้รบถว้นมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพ่ือท่ีทางรัฐบาลไดม้ีความมัน่ใจท่ีจะจัดสรร28 

งบประมาณในส่วนน้ีต่อไป 29 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร น าเสนอการทบทวนค่าปรบั/ชดใชเ้งินของ30 

นักศึกษาคู่สญัญาในการประชุมครั้งท่ีผ่านมาวา่จะมีแนวทางอยา่งไร เช่นในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ สถาบนั31 

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  ซ่ึงไม่ไดร้บัเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในส่วนของ32 

โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม  หากนักศึกษาคู่สญัญาจะตอ้งใชเ้งินค่าปรบัดว้ยจ านวนดงักล่าวจริงอาจจะไม่ยุติธรรม  33 

นอกจาก สจล. แลว้ ก็ยงัมีคณะแพทยศาสตร ์มศว  โครงการร่วมกบัมหาวิทยาลยันอตติงแฮม หรือ 34 

ธรรมศาสตรภ์าคภาษาองักฤษ ท่ีเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงกว่าโครงการปกติ ตอนน้ียงัหาขอ้สรุปไม่ไดว้่า35 

หากหลกัสตูรน้ันไมไ่ดร้บัเงินสนับสนุนจากโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิม จะมีระบบท่ีนักศึกษาสามารถจะเลือกไดว้่า36 
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จะใชทุ้นหรือไม่มีภาระผูกพนักบัรฐับาลไดห้รือไม่  อย่างไรก็ตามการจะด าเนินการแกไ้ขในส่วนใดส่วนหน่ึงน้ี1 

ตอ้งผ่านการเห็นชอบและออกเป็นมติคณะรฐัมนตรีเสียก่อน จึงอาจจะตอ้งใหท้างภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ง2 

คณะแพทยศาสตร ์ กระทรวงสาธารณสุข  สบพช.  หรือแมแ้ต่ผูใ้ชบ้ณัฑิตอ่ืนๆ มาร่วมกันคิดหาทางออกกัน3 

ต่อไป   4 

มตทิี่ประชุม :  อนุมติัในหลกัการโครงการติดตามบณัฑิตแพทย ์และรบัทราบความกา้วหน้าของ5 

การทบทวนค่าปรบั/สญัญานักศึกษาคู่สญัญากลุ่มต่างๆ 6 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 7 

5.1 เพ่ือทราบ 8 

5.1.1 เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 9 

(ศรว.) 10 

เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์12 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ ผูอ้ านวยการศูนยป์ระเมินและ13 

รบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ไดแ้จง้สรุปจ านวนผูส้มคัรสอบขั้นตอนท่ี 3 14 

ประจ าปี 2562-2563  ซ่ึงในปีการศึกษาน้ีจะเป็นการสอบ OSCE แบบใหม่ จดัทั้งหมด 4 รอบ ตามสนามสอบ15 

ต่างๆ ใน กทม. และต่างจังหวดัท่ีเป็นสนามสอบอยู่เดิม คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และเพ่ิมเติมท่ี16 

พิษณุโลกขึ้ นมาอีก 1 แห่ง  คือ ทาง ศรว. จะไดด้ าเนินจดัสรรสนามสอบและรอบตามท่ีผูส้มคัรแสดงความจ านง17 

มา ร่วมกบัจ านวนท่ีนัง่ท่ีเปิดในรอบน้ันๆ  หากไม่สามารถไดท่ี้นัง่ในครั้งแรกของการ random ก็จะถูกเล่ือนไป18 

ยงัรอบท่ี 4 สนามสอบ กทม.  ขณะน้ีมีจ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งส้ิน 2,545 คน (ไม่นับรวมผูม้ีคุณสมบติัไม่ครบถว้น 19 

5 คน และผูไ้มช่ าระเงินค่าสอบ 28 คน) ซ่ึงยงัเพียงพอส าหรบัท่ีนัง่ท่ีรบัไดท้ั้งหมด 3,300 ท่ี ในปีน้ี 20 

เร่ืองการประเมินทักษะหตัถการ (Manual skills) 15 ทักษะ ส าหรบัผูท่ี้ศึกษาในสถาบนั 21 

การศึกษาในต่างประเทศและในประเทศไทยท่ีสถาบันไม่ไดร้ับผิดชอบโดยตรง ทาง ศรว. ไดอ้อกประกาศ22 

แนวทางในการรบัสมคัร ราคากลางในการจดัเก็บค่าใชจ้่ายรายบุคคล การด าเนินการจดัสอบและการแจง้ผลทั้ง23 

การออกใบรบัรองผลการสอบแลว้ เพ่ือใหศู้นยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และโรงพยาบาลท่ีรบัแพทยฝึ์กหดั24 

ท่ีจบจากต่างประเทศ ไดด้ าเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ 25 

 การสอบอตันัยประยุกต ์(MEQ) ส าหรบัแพทยผ์ูส้ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะเปิด26 

ใหล้งทะเบียนระหว่างวนัท่ี 21-28 ตุลาคม 2562  และตอ้งไปด าเนินการสมคัรสอบใหส้มบรูณ ์ตามระบบของ27 

สถาบนัท่ีเป็นสนามสอบแห่งน้ันก าหนดไว ้ภายในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ส าหรบัการสอบรอบท่ี 1 ใน28 

วนัท่ี 12 มกราคม 2563  ซ่ึงจ านวนท่ีนัง่รวมตามท่ีสนามสอบแต่ละแห่งแจง้มาใหน้ั้น คาดว่าจะเพียงพอส าหรบั29 

ผูม้ีสิทธส์อบในครั้งน้ี เพราะผูจ้ะเขา้สอบ MEQ ได ้จะตอ้งสอบผ่านทั้งขัน้ตอนท่ี 1 และ 2 มาแลว้เท่าน้ัน 30 

ผู ้อ านวยการ ศรว. ยังแจ้งให้ทราบว่าการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในปีการศึกษาหน้า 31 

นอกเหนือไปจากการเปล่ียนรูปแบบการสอบ OSCE เป็นแบบใหม่แลว้ ทาง ศรว. ก าลงัขบัเคล่ือนใหก้ารสอบ32 

ขั้นตอนท่ี 1 และ 2  เปล่ียนไปเป็นการสอบบนคอมพิวเตอรท์ั้งหมด ทั้ง desktop, iPad และ tablet ภายในปี33 

หน้า คาดว่าจะเร่ิมได้ในการสอบครั้งใหญ่ในเดือนเมษายน 2563 น้ี โดยจะตอ้งแจง้ใหผู้ ้สอบรับทราบใน34 
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ประกาศรบัสมคัรครั้งหน้า  ขณะน้ีขอใหแ้ต่ละคณะฯ ไดท้ดลองน าโปรแกรมการจดัสอบท่ี ศรว. ไดอ้บรมและ1 

แจกจ่ายให ้ไปใชส้รา้งความคุน้เคยกบันักเรียนของตนเองต่อไป 2 

      มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ  3 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 4 

เอกสารประกอบ : - 5 

ผูน้  าเสนอ : ผูอ้ านวยการ สบพช. 6 

ไมม่ีเร่ืองรายงานในครั้งน้ี 7 

5.2 เรื่องที่อยูใ่นระหว่างการด าเนินการ  8 

5.2.1 การจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 9 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 11 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ แจง้ว่าการจดัประชุมวิชาการ12 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 20  ท่ีจะจัดขึ้ นระหว่างวันท่ี 11-13 ธันวาคม 2562 ณ คณะ13 

แพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล น้ัน จะเป็นการจดัประชุมร่วมกบั ASEAN Medical School Network และ 14 

ASEAN Medical Education Alliance ดว้ย อยากจะขอเรียนเชิญอาจารยจ์ากโรงเรียนแพทยต่์างๆ เขา้ประชุม15 

กนัใหม้าก เพราะมีวิทยากรและเน้ือหาในการประชุมท่ีน่าสนใจ  ส าหรบัคณะกรรมการ กสพท สามารถเขา้ร่วม16 

ประชุมไดโ้ดยไม่เสียค่าลงทะเบียน เพียงแต่เขา้ไปตาม QR Code และแจง้ความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมกิจกรรม17 

ต่างๆ ทั้งงานเล้ียงตอ้นรบั และทวัรศิ์ริราช  18 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 19 

5.2.2 การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 20 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี21 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 22 

ยงัไมม่ีความคืบหนา้ท่ีจะน าเสนอในการประชุมครั้งน้ี 23 

5.2.3 ASEAN Medical Education Alliance 24 

เอกสารประกอบ : - 25 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์26 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ แจง้ว่าจะไดม้ีการประชุม Executive 27 

Meeting ของ ASEAN Medical Education Alliance ในระหว่างการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่ง28 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 20  ตามท่ี รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดแ้จง้ในวาระ 5.2.1  29 

ความคืบหนา้จะมาแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 30 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 31 

  32 
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5.2.4 Health Education England (HEE), Global Engagement Offer 1 

เอกสารประกอบ : - 2 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 3 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ  ได้น าเสนอขอ้สรุปจากการประชุม 4 

Teleconference ในวนัท่ี 11 กนัยายน 2562  เวลา 16.00-16.30 น. ณ หอ้งประชุมเล็ก ชั้น 6  ตึกอานันทมหิดล 5 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า ทาง HEE ขอ Strategy plan เพ่ือน าเขา้ท่ีประชุมของ6 

คณะกรรมการทางองักฤษ และจะมีการร่าง MOU  หากมีขอ้ตกลงร่วมกนัไดก็้จะสามารถด าเนินการตามแผน 7 

ท่ีวางไว ้ในระยะแรกจะขอใหเ้ป็นการส่งแพทยไ์ทยไปศึกษาในส่วนของ internal medicine subspecialty ก่อน 8 

โดยคาดว่าทางองักฤษจะส่งกรรมการมาสมัภาษณแ์ละจดัสอบ PLAB ท่ีประเทศไทย เพ่ือใหส้ามารถส่งแพทย์9 

ไทยตามโครงการน้ี ไปศึกษาไดท้นัในเดือนสิงหาคม 2563 10 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 11 

5.2.5 การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 12 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์14 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ แจง้การประเมินตามแนวทาง EdPEx 15 

(TQA) มีคณะท่ีผ่าน EdPEx 200 จ านวน 7 สถาบนั   EdPEx 300 จ านวน 4 สถาบนั  สถาบนัท่ีเลือกใชเ้กณฑ์16 

EdPEx จ านวน 9 สถาบนั  ขณะน้ีมี 2 สถาบนั ท่ีไดร้ับรางวลั TQC ไปแลว้ และมีสถาบนัท่ีก าลังขอรบัการ17 

ตรวจประเมิน EdPEx โดย กสพท จ านวน 2 สถาบัน และสถาบันท่ียังไม่พบหลักฐานว่าได้น าเกณฑ ์18 

EdPEx/TQA มาใชใ้นการพฒันาสถาบนั จ านวน 4 สถาบนั  ขอฝากไปยงัสถาบนัท่ีถึงรอบการประเมินคือมี19 

บณัฑิตจบมาแลว้อย่างน้อยหน่ึงรุ่น โดยเฉพาะถา้จะตอ้งไดร้บัการประเมินดว้ยเกณฑข์อง WFME เพราะเป็น20 

ส่วนหน่ึงของการประเมินดว้ย 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

5.2.6 การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 23 

เอกสารประกอบ :  24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 25 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ แจง้ก าหนดการประชุมเร่ือง26 

การปฏิรปูแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย จะจดัการประชุมในวนัท่ี 24 ตุลาคม 27 

2562 ณ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 28 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 29 

5.2.7 โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจัยของนักศึกษาแพทย ์ของ30 

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student Research Conference 2019 31 

(IMCR 2019) 32 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 33 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดุสิต  สถาวร 34 
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พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดุสิต  สถาวร แจง้โครงการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติ1 

ดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์ของวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ขอปรบัเปล่ียนก าหนดการปิดรบั2 

ผลงานวิจัย เป็นวนัท่ี 30 ธันวาคม 2562  และแจง้ผลการคัดเลือกใหท้ราบภายในวันท่ี 15 มกราคม 2563 3 

ส าหรบัก าหนดจดัการประชุมฯ ยงัคงเดิม คือ วนัท่ี 13-15 มีนาคม 2563 4 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 5 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 6 

6.1  โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์รุ่นที่ 21 7 

เอกสารประกอบ :    - 8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์9 

รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ แจง้โครงการอบรมผูบ้ริหารสถาบันผลิต10 

แพทย ์รุ่นท่ี 21 ระหวา่งวนัท่ี 18 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2563 เร่ิมลงทะเบียน Online ในวนัท่ี 1 มกราคม 11 

2563 12 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 13 

6.2  การประชุมวิชาการระดับชาติการพัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรดา้นสุขภาพ ครั้งที่ 6 14 

วนัที่ 25-26 พฤศจกิายน 2562 15 

เอกสารประกอบ :     3  ฉบบั 16 

ผูน้  าเสนอ :    ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์17 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพันธุ์ แจง้การประชุมวิชาการระดับชาติการพัฒนา18 

การศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งท่ี 6 วันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล 19 

กรุงเทพฯ “ประกนัคุณภาพเชิงสรา้งสรรค ์สู่คุณภาพการศึกษา – Creative accreditation for better quality 20 

education”  โดยมี Professor David Gordon, President of WFME มาเป็น Keynote speaker ไดใ้หโ้ควตา21 

ของสถาบนัผลิตแพทยแ์ห่งละ 1 ท่าน รวมทั้งโควตาของ กสพท เพ่ิมขึ้ นอีก ขอใหผู้ท่ี้สนใจส่งรายช่ือมาเพ่ือเขา้22 

ร่วมประชุมดงักล่าวดว้ย 23 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 24 
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