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รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 6/2562  วนัศุกรท์ี่ 6 กนัยายน 2562   เวลา 09.00-14.00 น. 2 

ณ หอ้งประชุมคลงัเลือดกลาง อาคารกลัยาณิวฒันานุสรณ ์ชั้น 8 โรงพยาบาลศรีนครินทร ์3 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 4 

      5 

 6 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล กรรมการอ านวยการ ประธานท่ีประชุม 8 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการอ านวยการ 9 

3. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร 10 

4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 11 

5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 12 

6. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 13 

7. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 14 

8. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาภรณ ์ เต็งไตรสรณ ์15 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ กรรมการบริหาร) 16 

9. พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารยดุ์สิต  สถาวร กรรมการบริหาร 17 

10. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 18 

11. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์ กรรมการบริหาร 19 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์กษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร 20 

13. ผูช้่วยศาสตราจารย ์เรือเอกหญิง แพทยห์ญิงเถาวลยั  ถาวรามร  21 

 (แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร) 22 

14. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร 23 

15. อาจารย ์แพทยห์ญิงเฟ่ืองฟ้า  กองเงิน 24 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพรทิพย ์ น่ิมขุนทด กรรมการบริหาร) 25 

16. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท์ กรรมการบริหาร 26 

17. อาจารย ์แพทยห์ญิงปิยะรตัน์  ธญันิพทัธ ์ 27 

 (แทน อาจารย ์นายแพทยว์ีระวฒัน์  พนัธุค์รุฑ กรรมการบริหาร) 28 

18. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 29 

19. อาจารย ์นายแพทยสุ์รศกัด์ิ  วิจิตรพงศจิ์นดา กรรมการบริหาร 30 

20. ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงเยาวลกัษณ ์ สุขธนะ กรรมการบริหาร 31 

21. รองศาสตราจารย ์ดร. ปราโมทย ์ วณิตยธ์นาคม กรรมการบริหาร 32 

22. อาจารย ์แพทยห์ญิงจิตรลดา  อุทยัพิบลูย ์ กรรมการบริหาร 33 

23. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร 34 

24. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 35 

25. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนั/กรรมการและเลขานุการ 36 
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รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 1 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์มร  ลีลารศัมี กรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร 2 

2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงพาณี  เตชะเสน รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการบริหาร 3 

3. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการบริหาร 4 

4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ธรรม  ป่ินเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการบริหาร 5 

5. ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ นายแพทยเ์ฉลิม  วราวิทย ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 6 

6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 7 

7. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 8 

8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยอ์ภินันท ์ อร่ามรตัน์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 9 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 10 

1. นายแพทยธ์นชยั  พนาพุฒิ ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 11 

 โรงพยาบาลขอนแก่น 12 

(แทน นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกนัฑพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักงานบริหาร 13 

 โครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท) 14 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจาริญญ ์ จินดาประเสริฐ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 15 

  16 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 6/2562  วนัศุกรท์ี่ 6 กนัยายน 2562 2 

ณ หอ้งประชุมคลงัเลือดกลาง อาคารกลัยาณิวฒันานุสรณ ์ชั้น 8 โรงพยาบาลศรีนครินทร ์3 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 4 

      5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 7 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย  พานทองวิ ริยะกุล   คณบดีคณะแพทยศาสตร ์8 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน9 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 10 

 11 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 12 

1.1 การประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การจดัการเรียนการสอนเรื่องการใชย้า13 

อย่างสมเหตุผลในหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วนัที่ 8-9 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมอมารีแอรพ์อรต์ 14 

ดอนเมือง กรุงเทพฯ 15 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 16 

 17 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 18 

ครั้งที่ 4/2562  วันศุกรท์ี่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งประชุม CC2-414 ชั้น 4 ส  านักงาน19 

คณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั20 

นเรศวร และรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหาร21 

กลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 3/2562  วันศุกรท์ี่ 19 กรกฎาคม 2562  ณ หอ้ง 301  ชั้น 3  อาคาร22 

พชัรกิตยิาภา คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 23 

เอกสารประกอบ : 2  ฉบบั 24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล 25 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์26 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ ไดน้ าเสนอสรุปผลการประชุม ดงัน้ี 27 

1.  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 28 

4/2562  วนัศุกรท่ี์ 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอ้งประชุม CC2-414 ชั้น 4 ส านักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระ29 

เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร  30 

2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งท่ี 31 

3/2562  วนัศุกรท่ี์ 19 กรกฎาคม 2562  ณ หอ้ง 301 ชั้น 3  อาคารพชัรกิติยาภา คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล 32 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 33 
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มติที่ประชุม :  รบัรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง1 

ประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2562  วนัศุกรท่ี์ 31 พฤษภาคม 2561 และรบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ2 

อ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 3/2562  วนัศุกรท่ี์ 19 กรกฎาคม 2562   3 

 4 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 5 

3.1  โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ6 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570) 7 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 8 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์9 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย์ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากการประชุม10 

คณะท างานพิจารณาเร่ืองแนวทางการผลิตแพทย์เพ่ิม (เพ่ือเสนอคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบัน11 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยพิจารณา) เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ณ หอ้งประชุม 1 ฝ่ายวิชาการ ตึก12 

อานันทมหิดล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี  13 

เร่ืองแนวทางการบริหารโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย  (CPIRD และกระทรวง 14 

ศึกษาธิการ) ระยะแรก 2561-2564  สรุปประเด็นส าคญัได ้2 เร่ือง คือ  15 

1)  โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมในปี 2561-2570  ไดร้บัอนุมติังบประมาณมาแลว้ในระยะท่ี 1 คือ ปี 16 

2561-2564  โดยมีขอ้สญัญากบัรฐับาล ทั้งน้ีจะด าเนินการตามขอ้สญัญาน้ันอยา่งไร 17 

2) เมื่อด าเนินการตามขอ้สญัญาในระยะท่ี 1 แลว้ ระยะท่ี 2  คือ ปี 2565-2570  ซ่ึงรฐับาลยงัไม่18 

อนุมติังบประมาณ จะด าเนินการต่ออยา่งไร 19 

จากงบประมาณท่ีไดร้บัดงักล่าวรวมกบัในเอกสาร หวัขอ้ “การบริหารโครงการ” ขอ้ 1 เร่ืองการ20 

คดัเลือกนักศึกษาแพทยใ์นโครงการฯ ระยะท่ี 1  ปี 2561-2564  ท่ีเสนอรฐับาล ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข21 

และสถาบนัผลิตแพทยจ์ึงตอ้งร่วมมือกนัก าหนดโควตาและพ้ืนที่การรบันักเรียนเพ่ือเขา้ศึกษาแลว้ตอ้ง22 

กลับไปปฏิบัติงานในจงัหวัดภูมิล าเนา หรือเขตสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ประเด็นน้ี 23 

สถาบนัผลิตแพทยใ์หค้วามส าคญัเฉพาะโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ในการก าหนด24 

โควตา พ้ืน ท่ีการรับและการกลับไปปฏิบั ติ งาน โดย ไม่ ได้รวม ถึง โครงการผ ลิตแพ ทย์เ พ่ิมของ25 

กระทรวงศึกษาธิการ  26 

ประเด็นท่ีพิจารณาคือ จะตอ้งมีการก าหนดโควตาพ้ืนท่ีการรับและการไปปฏิบัติงานส าหรับ27 

โครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมของกระทรวงศึกษาธิการดว้ยหรือไม ่ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาไมไ่ดด้ าเนินการ  หรือกรณีจะไม่28 

ด าเนินการ จะตอ้งช้ีแจงอยา่งไร  29 

ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวาง สรุปประเด็นส าคญัในการช้ีแจง ไดด้งัน้ี 30 

1. การเสนอของบประมาณโดยระบุขอ้ความดงักล่าว เป็นการเสนอในภาพรวม มิไดเ้ฉพาะเจาะจง  31 

2. ปัจจุบนั รอ้ยละ 80 ของบณัฑิตแพทย ์จะไปปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่แลว้ 32 

เพียงแต่ไมไ่ดก้ าหนดตวันักศึกษาแพทยใ์นส่วนของโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมของกระทรวงศึกษาธิการเท่าน้ัน 33 

ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต์  โฆษิตเศรษฐ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า เร่ืองการติดตาม34 

บณัฑิตแพทยใ์ชทุ้น ว่าเคยไดม้ีการประชุมของกรรมการชุดติดตามบณัฑิตแพทยใ์ชทุ้นเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา 35 

ซ่ึงไดข้อ้สรุปว่า  หากสามารถสรา้ง  platform  ท่ีเช่ือมโยงกบั  data base  ของแพทยสภา  และ  empty point 36 
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เน่ืองจาก empty point  จะมีขอ้มลูของนักเรียนท่ีจบการศึกษาไปแลว้ใชทุ้นท่ีไหนบา้ง ซ่ึงหากสรา้ง platform ให้1 

เป็น platform เดียวกัน แลว้ input ขอ้มูลมาด าเนินการติดตามต่อ โดยใหส้่วนงานท่ีไดร้บัการจัดสรรท า      2 

รายงานมาเป็นประจ าทุกปีว่า คงอยู่เท่าไหร่ ลาออกเท่าไหร่ และมีการก าหนดขอ้บงัคบัใหส้่วนงานท่ีไดร้บัการ       3 

จดัสรรรายงานมาทุกปี ขอ้มูลจะเป็นปัจจุบนัทุกปี  ส่วนขอ้มลูยอ้นหลงั 5 ปี น้ัน จะตอ้งด าเนินการเก็บขอ้มูล           4 

เพ่ือมาพิจารณาความกระจายตัว การคงอยู่  ว่าเป็นอย่างไร ในท่ีประชุมได้ขอ้สรุปว่า นายแพทย์ชวศักด์ิ        5 

กนกกณัฑพงษ์ จะด าเนินการเก็บขอ้มลูโดยใช ้Google form แลว้ส่งใหทุ้กส่วนงานท่ีไดร้บัจดัสรรภายใน 5 ปี 6 

กรอกขอ้มลูยอ้นหลงักลบัมา 7 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดเ้สนอแนะว่า จะตอ้งด าเนินการเก็บขอ้มลูให้8 

ไดก้่อนระยะท่ี 2  คือ 2565-2570  ซ่ึงระยะเวลาในการด าเนินการไม่มาก และคาดว่าจะปิดขอ้มูลได้ในการ9 

ประชุมปีหนา้ ในวนัท่ี 17 มกราคม 2563  10 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี ไดเ้สนอแนะว่า ตอ้งเร่งด าเนินการอย่างเร็ว 11 

โดยใชข้อ้มลูตวัเลขจาก ศรว. ท่ีมีอยูแ่ลว้ น ามาเติมใหส้มบรูณ ์และแหล่งขอ้มลูท่ีจะหาไดอี้กคือ ขอ้มลูจากศิษย์12 

เก่า ซ่ึงโรงเรียนแพทยท่ี์มีสมาคมศิษยเ์ก่าท่ีดีจะสามารถด าเนินการติดต่อศิษยเ์ก่าได ้อาจจะไม่ตอ้งไดข้อ้มูล13 

ตวัเลขครบทั้ง 100%  ขอ้มลูเพียง 70-80%  ก็น่าจะสามารถน าไปอา้งอิงได ้14 

ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์  โฆษิตเศรษฐ ได้เสนอให้พิจารณาว่า จะต้อง15 

ด าเนินการสรา้งแบบฟอรม์ และขอความร่วมมือจาก นายแพทยช์วศกัด์ิ  กนกกณัฑพงษ์ ใหช้่วยด าเนินการเก็บ16 

ขอ้มลูเพ่ือจะไดข้อ้มลูมากท่ีสุด  17 

ท่ีประชุมเห็นชอบมอบหมาย รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ เป็นแกน18 

หลักของคณะท างาน และจะไปพิจารณาขอ้มูลท่ีมีอยู่ว่าจะสามารถน ามาใชไ้ดอ้ย่างไร และจะรีบด าเนินการ19 

สรา้งแบบฟอร์มเพ่ือเก็บขอ้มูลยอ้นหลัง ทั้งน้ี อาจจะต้องขอความร่วมมือใหแ้ต่ละสถาบันรวบรวมขอ้มูล20 

นักศึกษาของแต่ละสถาบนัดว้ย 21 

มติที่ประชุม  :  แนวทางการบริหารโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  1) การ22 

ติดตามการใชทุ้นของบณัฑิตแพทยย์อ้นหลงั 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560  โดยใหแ้ต่ละสถาบนัด าเนินการติดตามและ23 

ส่งขอ้มูลให ้รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ  และ  2) ระบบการติดตามการใชทุ้นของ24 

บณัฑิตแพทยต์ั้งแต่ปี 2561  เป็นตน้ไป 25 

ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายถึงการชดใชทุ้นอยา่งกวา้งขวาง  สรุปวา่ ใหด้ าเนินการเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี26 

ตอ้งชดใชทุ้นอยู่แลว้ กับกลุ่มท่ีขอยกเวน้ใหร้วมกลุ่มกันและหาเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือ โดยก าหนดส่งขอ้มูลท่ี27 

สมบรูณพ์รอ้มกบัเร่ืองการผลิตแพทยเ์พ่ิม เพ่ือจะไดด้ าเนินการส่งเร่ืองไปพรอ้มกนั ส่วนเร่ืองการใชทุ้นของนิสิต 28 

retire  ลาออก รบั วทบ.  ใหแ้ยกออกมาเป็นอีกหน่ึงเร่ือง 29 

3.2 การปรบัอตัราค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่แพทยสภาจะเรียกเก็บจากคณะแพทยศาสตร/์สถาบนั30 

ฝึกอบรม 31 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 32 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี 33 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์34 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า แพทยสภาไดข้อความเห็น35 

จากสถาบนัผลิตแพทยเ์ร่ืองขอปรบัอตัราค่าธรรมเนียม 36 
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มตทิี่ประชุม :  ท่ีประชุมร่วมกนัอภิปราย ซ่ึงไดข้อ้สรุปว่า ไม่ควรปรบัอตัราค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้ น 1 

เน่ืองจากขณะน้ีภารกิจในการรบัรองหลกัสูตรน้ัน แพทยสภาไดม้อบให ้กสพท โดย สมพ. เป็นผูด้ าเนินการ 2 

และสถาบนัไดเ้สียค่าธรรมเนียมให ้สมพ. อยูแ่ลว้  3 

3.3 รายงานการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2562 4 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์7 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์แจง้รายงานการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้8 

ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 2562  ของแต่ละสถาบนัท่ีรบัตรงร่วมกนัผ่านระบบ TCAS 9 

รอบ 1-5  โดยใหแ้ต่ละสถาบนัตรวจสอบความถูกตอ้ง เพ่ือด าเนินการส่งใหแ้พทยสภา ดังรายละเอียดตาม10 

เอกสารประกอบการประชุม 11 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ช้ีแจง12 

เก่ียวกับจ านวนการรับนักศึกษาว่า จ านวน 275 คนน้ัน เป็นศักยภาพ  ส่วนแผนการรับจริงคือ 250 คน 13 

เน่ืองจากปีการศึกษาท่ีผ่านมานักเรียนสละสิทธ์ิจ านวนมาก โดยเฉพาะรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2  และไม่ไดม้ีการ14 

รบัเพ่ิมในรอบ กสพท  พรอ้มกบัขณะน้ีทางคณะฯ ไดม้ีการปรบัปรุงหอ้งเรียนดว้ย จึงขอยืนยนัตวัเลขเดิม 15 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 16 

เสนอแกไ้ขตวัเลขรอบท่ี 2  ลาออก 2 คน  และรอบท่ี 3  ลาออก 1 คน  รวมทั้งหมดเป็น 187 คน 17 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา เสนอ18 

แกไ้ขตวัเลขรอบท่ี 5  รบัตรงอิสระ 1 คน  เป็นการรบัหลงัรอบ 5 19 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร คณะแพทยศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระ20 

จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เสนอแกไ้ขตวัเลขรอบท่ี 3  จ านวน 1 คน  เป็นรอบท่ี 5 แทน 21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 

เสนอแกไ้ขตวัเลข การรบัรอบท่ี 2  เป็น 164 คน  รวม 286 คน  เน่ืองจากมีนักศึกษาลาออก 1 คน 23 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 24 

 25 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 26 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตร27 

บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct 28 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 29 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 30 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์31 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 32 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดแ้จง้ขอ้มลูล่าสุดเร่ืองก าหนดการสอบ33 

คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2563  และในวนัท่ี 10 กนัยายน 2562  จะมีการประชุมและช้ีแจงทั้งหมด 34 

ดงัน้ันก าหนดการตามเอกสารประกอบการประชุมอาจมีการคลาดเคล่ือนบา้งเล็กน้อย แต่จะมีการรบั 5 รอบ35 

เหมือนเดิม รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม 36 
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มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 1 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 2 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 3 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอท่ีประชุม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 5 

1) รายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2562  ขอ้ 1 รายช่ือสถาบนัท่ีขอรบัรอง6 

การตรวจประเมิน และอยูร่ะหวา่งกระบวนการตรวจประเมิน 7 

2) รายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2562  ขอ้ 2  การส่งรายงานประจ าปี 8 

รายนามสถาบันท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหน้า ขอใหส้ถาบนัท่ีจะส่งรายงานประจ าปีใชแ้บบฟอรม์ซ่ึง9 

สามารถ download ไดจ้าก www.imeac.org  10 

3) รายงานการด าเนินการของ สมพ. ณ วนัท่ี 5 กนัยายน 2562  ขอ้ 3 รายนามสถาบนัท่ีผ่านการ11 

พิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร สมพ.  ซ่ึง ณ ตอนน้ี สมพ. ไดส้่งผลการตรวจประเมินมายงั กสพท แลว้ 12 

เพ่ือส่งใหแ้พทยสภาต่อไป 13 

4) ตามท่ีมีประกาศการใช ้มคอ.1 สาขาวิชาแพทยศาสตร ์ และก าหนดใหทุ้กหลกัสูตรปรบัปรุงให้14 

ไดต้าม มคอ.1 ภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2562  สมพ. จึงไดจ้ดัท า SAR template ขึ้ นมาใหม่ โดยรวบรวม15 

เกณฑ์ต่างๆ ตาม มคอ.1 ไวใ้น template ดว้ย จึงขอใหส้ถาบนัท่ีตอ้งเขียน SAR เพ่ือขอปรบัปรุงใช ้ SAR 16 

template ใหม่ เพ่ือใหค้รอบคลุม มคอ.1 ดว้ย ทั้งน้ี สามารถ download SAR template ใหม่ ไดจ้าก website 17 

www.imeac.org 18 

5) ตามท่ีแพทยสภาประกาศใชห้ลกัเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 19 

และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่แลว้น้ัน สมพ . ได้จัดท า SAR template 20 

ส าหรบัโรงเรียนแพทยใ์หม ่ซ่ึงสามารถ download ไดจ้าก www.imeac.org 21 

6) สมพ. จัดอบรมเกณฑม์าตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์และการเขียนรายงานการประเมิน22 

ตนเอง (Criteria training and SAR writing)  ในระหวา่งวนัท่ี 2-6 กนัยายน 2562  มีผูเ้ขา้รบัการอบรม 71 คน 23 

ส าหรบักลุ่มท่ีผ่านการประเมินใน workshop ท่ี 1 (Criteria training and SAR writing) มีความประสงคจ์ะเขา้24 

อบรมผูต้รวจประเมิน สามารถสมคัรเขา้อบรมได ้ซ่ึงจะมีการจดัอบรมในระหว่างวนัท่ี 21-25 ตุลาคม 2562 25 

(หยุดวนัท่ี 23) ท่ีคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ส าหรบั Assessor ปัจจุบนั ใหเ้ขา้อบรมวนัแรก26 

โดยไม่คิดค่าลงทะเบียน ผู ้สนใจสามารถ download ใบสมัครไดท่ี้ http://www.imeac.org/assessor-27 

training/ 28 

7) สมพ. จะเพิ่มค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 29 

8) สมพ. จะด าเนินการกระบวนการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ภายในปี 2563 ใน30 

กระบวนการปรบัปรุงจะรวบรวมขอ้มลูและความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกภาคส่วน 31 

9) สถาบนัท่ีจะขอรบัการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตร32 

บณัฑิต  การขอเพ่ิมศกัยภาพ  การขอเพ่ิมสถาบนัร่วมผลิต  จากน้ีไป ตอ้งใชเ้กณฑ ์TMC.WFME.BME. (2017)  33 

หรือ หลักเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและรับรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรับ34 

สถาบนัเปิดด าเนินการใหม่) แลว้แต่กรณี สามารถ download เกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอ35 

ตรวจประเมิน SAR Template  และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ www.imeac.org   36 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 37 

http://www.imeac.org/
http://www.imeac.org/
http://www.imeac.org/
http://www.imeac.org/assessor-training/
http://www.imeac.org/assessor-training/


8 

 

4.3 คณะท างานวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

(แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ)์ 4 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดน้ าเสนอผลการด าเนินการของคณะท างาน5 

วิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 6 

1) รายงานผลการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสถาบันแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 5  7 

เมื่อวันท่ี 5-9 สิงหาคม 2562  ณ หอ้งประชุมทวี ตุมราศวิน (smart classroom) คณะแพทยศาสตร ์8 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  สรุปไดด้งัน้ี จ านวนผูเ้ขา้อบรม 66 คน เมื่อเสร็จส้ินการอบรม ผูเ้ขา้รบัการอบรมมี9 

ระยะเวลาเขา้อบรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80  ครบตามเกณฑก์ารผ่านหลกัสูตรจ านวน 64 คน จาก 18 สถาบนั  10 

ส่วนผลการประเมินกิจกรรม จะเห็นไดว้่าดา้นความรู/้มุมมอง/ทักษะท่ีไดร้ับ อยู่ในระดับ 3-4  สรุปโดย11 

ภาพรวม พบว่าผูเ้ขา้อบรมไดร้ับประโยชน์และใหค้วามสนใจในการอบรม  ในการจดัการอบรมท่ีมีสถาบัน12 

หลากหลายสถาบนัมาร่วมกนั มีวิทยากรจากหลากหลายสถาบนั ท าใหไ้ดร้บัประโยชน์มากกว่าการจดัแยกแต่13 

ละสถาบนั  14 

2) สรุปรายงานการประชุมอนุกรรมการขบัเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตรป์ฏิรูปการบริหารจดัการใน15 

สถาบนัการศึกษา ซ่ึงในปีน้ีมีการก าหนดการประชุม 6th Annual National Health Professional Education 16 

Reform Forum ระหว่างวนัท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กทม. ในหวัขอ้ “การประกนั17 

คุณภาพเชิงสรา้งสรรค ์สู่คุณภาพการศึกษา” (Creative Accreditation for Better Quality Education) และการ18 

ประชุมไดร้บัเกียรติจาก Prof. David Gordon, President of WFME มาเป็นวิทยากร 19 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 20 

4.4 การปรบัหตัถการโครงการเพ่ิมพูนทกัษะ 21 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 22 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 23 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ24 

ของคณะท างานพิจารณาทักษะหตัถการส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ ช่วงท่ีผ่านมาไดม้ีการ25 

เปิดเว็บไซตใ์หร้่วมแสดงความคิดเห็นการปรบัหตัถการครั้งท่ี 2 และปิดเว็บไซตใ์หร้่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อ 26 

วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมา มีผูแ้สดงความคิดเห็นจ านวน 372 คน และไดม้ีการน าเอาความคิดเห็นใน27 

ครั้งท่ี 1 มาปรบัปรุง และมีก าหนดการประชุมคณะท างานฯ ครั้งต่อไป เพื่อสรุปผลการท าประชาพิจารณ ์รอบท่ี 28 

2 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 กนัยายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.00-16.30 น. ทั้งน้ีจะจดัท า (ร่าง) เกณฑท์กัษะหตัถการ29 

ส าหรบับณัฑิตแพทยแ์ละแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการอ านวยการ กสพท พิจารณาในการ30 

ประชุม วนัศุกรท่ี์ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 31 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 32 

  33 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 

5.1.1 เรื่องจากศูนยป์ระเมินและรับรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช3 

กรรม (ศรว.) 4 

เอกสารประกอบ : 7 ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์ ไดน้ าเสนอดงัน้ี  7 

1) ผลการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งท่ี 3  เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2562 สรุปได้8 

ดงัน้ี สถาบนัในประเทศ มีผูส้มคัรสอบจ านวน 55 คน เขา้สอบจ านวน 49 คน ขาดสอบจ านวน 6 คน และสอบ9 

ผ่านจ านวน 30 คน คิดเป็น 61.22%  ส่วนสถาบนัต่างประเทศ มีผูส้มคัรสอบจ านวน 99 คน เขา้สอบจ านวน 10 

97 คน ขาดสอบจ านวน 2 คน และสอบผ่านจ านวน 50 คน คิดเป็น 51.55%   รายละเอียดต่างๆ ดังเอกสาร11 

ประกอบ จะเห็นว่าการสอบ MEQ ปี 2562 น้ี  เป็นปีแรกส าหรบันักศึกษาภายในประเทศท่ีก าหนดว่าจะตอ้ง12 

สอบผ่านขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2 ก่อน จึงจะมีสิทธ์ิสอบ MEQ  13 

2) ก าหนดการรบัสมคัร/วนัสอบ ศรว. ประจ าปี 2562-2563  โดยก าหนดวนัสอบ OSCE 14 

ปี 2563 ทั้งหมด จ านวน 4 ครั้ง รูปแบบการสอบ OSCE จะเปล่ียนเป็นแบบ 10 นาที (จากของเดิม 5 นาที) 15 

10 ขอ้ 15 สถานี  สอบรอบท่ี 1 วนัท่ี 5 มกราคม 2563  รอบท่ี 2 วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2563  รอบท่ี 3 วนัท่ี 1  16 

มีนาคม 2563  และรอบท่ี 4 วนัท่ี 29 มีนาคม 2563   ก าหนดวนัสมคัรสอบเป็นวนัเดียวกนัคือ วนัท่ี 23  17 

กนัยายน – 10 ตุลาคม 2562  จ านวนและสถานท่ีสอบจะจดัใหม้ีจ านวนผูเ้ขา้สอบแต่ละครั้งคือ 840 คน ผูท่ี้มี18 

สิทธ์ิสมคัรสอบวนัท่ี 23 กนัยายน – 10 ตุลาคม 2562  จะตอ้งเป็นผูท่ี้สอบผ่านขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 19 

แลว้เมื่อเมษายน 2562 เท่าน้ัน  ส่วนผูท่ี้สอบเดือนพฤศจิกายน 2562  จะไม่สามารถสมคัรสอบไดเ้น่ืองจากยงั20 

ไม่ทราบผลการสอบ จะเห็นว่าการสอบ 3 ครั้งแรก จะมีผูส้มคัรสอบได ้2,520 คน  เพราะฉะน้ันรอบสุดทา้ย 21 

คือรอบท่ี 4  ท่ีจะรบัสมคัรสอบเพ่ิมเติมในวนัท่ี 22-26 กุมภาพนัธ์ 2563  จะเป็นผูท่ี้ผ่าน NL 1-2  รอบ22 

พฤศจิกายน 2562  และผูท่ี้สอบ OSCE ครั้งท่ี 1, 2 ไม่ผ่าน มีโอกาสท่ีจะสมคัรรอบท่ี 4  ในการประกาศรบั23 

สมคัรจะยงัใชร้ะบบเดิม  และขอแกไ้ขก าหนดการสอบ OSCE ครั้งท่ี 5  จากวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563  เป็น24 

วนัท่ี 7 มิถุนายน 2563 25 

3) ศรว. ไดท้ าหนังสือถึงคณะแพทย์ฯ/ศูนย์แพทย์ฯ เร่ืองขอทราบวิธีด าเนินการสอบ26 

ทกัษะหตัถการ (Manual skill) 15 ทกัษะ ขอใหค้ณะแพทยฯ์/ศูนยแ์พทยฯ์ แจง้ขอ้มลูกลบัมายงั ศรว. เพ่ือเป็น27 

ขอ้มลูในการวางแผนการติดตามผลการประเมินต่อไป 28 

4) แนวทางการประเมิน Manual skill เพ่ิมเติมตามมติคณะกรรมการบริหาร ศรว. ดงัน้ี 29 

1)  ทกัษะท่ีส าคญัต่อชีวิต 4 ทกัษะ ไดแ้ก่ Basic life support, Endotracheal intubation, Defibrillation และ 30 

Neonatal resuscitation  ขอใหส้ถาบนัด าเนินการประเมินนิสิตนักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 6 โดยการ31 

สอบปฏิบติักบัหุ่นจ าลอง ทั้งน้ีหลงัจากกระบวนการสอบ OSCE รอบสุดทา้ยของปีการศึกษา 2561 ซ่ึงจะ32 

ด าเนินการสอบในวนัท่ี 2 มิถุนายน 2562 ส้ินสุดลง ศรว. จะมอบแบบประเมินท่ีใชใ้นการสอบ OSCE ท่ีผ่าน33 

มาเพ่ือใหส้ถาบนัน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการสอบ และขอใหส้ถาบนัแจง้ก าหนดการท่ีจะด าเนินการมาท่ี ศรว. 34 

เพราะอาจมีการขอสุ่มตรวจเป็นครั้งคราว  2) ทกัษะอ่ืนๆ อีก 11 ทกัษะ ไดแ้ก่ Suture, I&D, PAP smear, 35 

Normal labor, Anterior nasal packing, Temporary of application of splint/slab, wound dressing, Urinary 36 
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catheterization, Peripheral intravenous access, Gastric lavage และ Needle aspiration of pneumothorax 1 

สามารถด าเนินการประเมินตามรูปแบบท่ีสถาบันก าหนดได ้แต่ขอใหด้ าเนินการประเมินขณะท่ีนิสิตนักศึกษา2 

ก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 6 ดว้ย เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแลว้จะสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ทั้งน้ีขอให้3 

สถาบันจัดเก็บหลักฐานในการประเมินท่ี ศรว. สามารถขอตรวจสอบได ้เช่น แบบประเมินรายบุคคล การ4 

รบัรองผลการประเมิน  3) หตัถการในขอ้ท่ี 1 และ 2 ทุกประเภท ถา้ประเมินแลว้ไม่ผ่าน ขอใหส้ถาบนั5 

ด าเนินการสอนและประเมินซ ้า จนกว่านิสิตนักศึกษาจะผ่านการประเมิน และส่งใบรบัรองทกัษะทั้ง 15 ทกัษะ 6 

มายงั ศรว. และ 4) การรบัรองทกัษะหตัถการในขอ้ท่ี 1 และ 2  ถือเป็นส่วนหน่ึงของการสอบขั้นตอนท่ี 3  เพ่ือ7 

ใชใ้นการขอรบัใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่ไม่ถือเป็น prerequisite ในการสอบ OSCE ท่ีด าเนินการโดย 8 

ศรว. และผลของการประเมินมีระยะเวลาในการเก็บไวใ้ชไ้ด้ 3 ปี  นับตั้งแต่วนัท่ี ศรว. รบัรองผลการประเมิน9 

ของสถาบนั เช่นเดียวกบัการประเมินขัน้ตอนท่ี 3 แบบอ่ืนๆ  10 

5) มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรว. วนัท่ี 19 สิงหาคม 2562  ศรว. ก าหนดราคา11 

กลางในการจดัเก็บค่าใชจ้่ายรายบุคคลในการจดัสอบทกัษะหตัถการส าหรบัแพทย ์ซ่ึงสถาบนัไม่ไดร้บัผิดชอบ12 

โดยตรง รวมถึงแพทยจ์บจากต่างประเทศ 13 

6) แผนงานขยายศูนยส์อบ computer-based exam NL1-2 Quoted from TOR with 14 

programmer  มีวตัถุประสงค ์1) พฒันาชุดซอฟตแ์วรส์ าหรบัการสอบดว้ยคอมพิวเตอรส์่วนบุคคล และแท็บเล็ต 15 

ท่ีท างานไดบ้นระบบปฏิบติัการแบบต่างๆ  2) ก าหนดคุณลกัษณะของคอมพิวเตอรล์กูข่าย (Clients) ท่ีจะใชท้ า16 

แบบทดสอบ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Servers) และคุณลักษณะของระบบเครือข่าย (Network 17 

System) ท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอรล์ูกข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ใชร้ะบบปฏิบัติการ 18 

Windows หรือ MacOS หรือ Linux   คอมพิวเตอรล์กูข่าย ใชร้ะบบปฏิบติัการ Windows หรือ MacOS หรือ 19 

Linux หรือ Android หรือ iOS   ระบบเครือข่ายเป็นแบบใชส้าย (Wired Network) หรือไรส้าย (Wireless 20 

Network) คาดว่าจะทดสอบระบบไดภ้ายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563  ศรว. ใคร่ขอใหศู้นยส์อบทุกแห่งส ารวจ 21 

จ านวนเคร่ือง รูปแบบต่างๆ ท่ีจะสามารถใชไ้ดต้าม TOR ขา้งตน้  โดย ศรว. จะจดัส่งแบบสอบถามใหส้ถาบนั22 

ตอบกลบัต่อไป 23 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 24 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 25 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : นายแพทยธ์นชยั  พนาพุฒิ 27 

ผูอ้ านวยการศนูยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  28 

โรงพยาบาลขอนแก่น 29 

นายแพทยธ์นชยั  พนาพุฒิ ไดน้ าเสนอสรุปผลงานวิจยั ส านักงานบริหารโครงการร่วม30 

ผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท จ านวนผลงานท่ีน าเสนองาน AMEE ในปี 2018 จ านวน 77 เร่ือง  ปี 2019   31 

จ านวน 132 เร่ือง  จะเห็นไดว้่าปี 2019  มีจ านวนผลงานน าเสนอเพ่ิมขึ้ นจ านวน 55 ผลงาน คิดเป็น 71.43% 32 

จากปี 2018  โดยศูนยแ์พทยข์นาด S  มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้ น 5%  ผลงาน 55 เร่ือง ประกอบดว้ย Mounted 33 

poster with presentation เพ่ิมขึ้ นจ านวน 78 เร่ือง  E-poster เพ่ิมขึ้ นจ านวน 6 เร่ือง  Oral presentation 34 

เพ่ิมขึ้ นจ านวน 2 เร่ือง  Poster ลดลงจ านวน 31 เร่ือง (เพ่ิมขึ้ นในประเภท Mounted poster with 35 

presentation) Short communication มีจ านวนเท่ากบัปี 2018  หากแยกตามเครือข่ายมหาวิทยาลยั 5 อนัดบั36 



11 

 

แรก คือ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจ านวนผลงานมากท่ีสุด จ านวน 21 เร่ือง  2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่1 

จ านวน 15 เร่ือง  3) มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 15 เร่ือง  4) มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 13 เร่ือง  และ 5)  2 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ านวน 12 เร่ือง  ส่วนมหาวิทยาลยัอ่ืน ลดลงตามส่วน และขอแกไ้ขจ านวนผลงาน3 

น าเสนอของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จาก 1 เร่ือง เป็น 8 เร่ือง   4 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยช์าญชยั  พานทองวิริยะกุล ไดเ้สนอแนะเพ่ิมเติมว่า ผลงาน5 

น าเสนอเพ่ิมขึ้ นเป็นเท่าตัวจากปี 2018 เป็นเร่ืองท่ีดี  หากจะใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด ขอเสนอแนะว่า6 

ผลงานวิจยัจากหลายสถาบนั ควรมีคณะท างานแพทยศาสตรศึกษา น างานวิจยัดงักล่าวมาวิเคราะห ์และจดัท า7 

เป็นขอ้เสนอเชิงนโยบาย ก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้ น 8 

5.1.3 โครงการรณรงคร์ะดมทุนปรบัปรุงพิพิธภณัฑห์มอเจา้ฟ้า เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ9 

พระบรมราชชนก 10 

เอกสารประกอบ : - 11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 12 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ ไดน้ าเสนอว่า โครงการรณรงค์13 

ระดมทุนปรบัปรุงพิพิธภัณฑห์มอเจา้ฟ้า จะจดัขึ้ นในวนัท่ี 28-29 กนัยายน 2562 น้ี  จากการรวบรวมตัวเลขมี14 

สถาบนัท่ีเป็นสมาชิกของ กสพท เขา้ร่วมทุกสถาบนั  งานน้ีถือไดว้่าเป็นงานท่ีชาว กสพท ไดร้่วมแรงร่วมใจกนั15 

อย่างแทจ้ริง  ส่วนประเด็นเร่ืองการจัดหางบประมาณค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 16 

นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดท้ าหนังสือขอรบับริจาคถึงทุกสถาบนัแลว้   17 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดแ้จง้ว่า ขณะน้ีมีสถาบนัท่ีแจง้ตอบ18 

กลบัมานอ้ยมาก จึงขอใหส้ถาบนัท่ียงัไม่ไดแ้จง้ตอบกลบัมาด าเนินการตอบกลบัมาดว้ย โดยอาจจะแจง้จ านวน19 

ตวัเลขในเบ้ืองตน้ก่อนได ้20 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 21 

5.1.4 โครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจัยของนักศึกษาแพทย ์ของ22 

วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ “International Medical Student Research Conference 2019 23 

(IMRC 2019)” 24 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 25 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารยดุ์สิต  สถาวร 26 

พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารยดุ์สิต  สถาวร ไดน้ าเสนอว่า คณะกรรมการด าเนินงานจดัการ27 

ประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง การวิจยัของนักศึกษาแพทย ์ไดจ้ดัประชุมข้ึนเมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2562  เวลา 28 

13.30-15.00 น. ณ หอ้งระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวิทยา มีผูแ้ทนจาก 14 สถาบนั เขา้29 

ประชุม โดยมี พนัเอก ผูช้่วยศาสตราจารย์อารมย ์ ขุนภาษี รองผูอ้ านวยการวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎ30 

เกลา้ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม  สาระส าคญัของการประชุมมีดงัน้ี ท่ีประชุมฯ เห็นชอบกบัหลกัการ31 

และแนวคิดของการจดัการประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง การวิจยัของนักศึกษาแพทย ์ครั้งท่ี 1 หรือ The First 32 

International Medical Student Research Conference (IMRC 2020)  โดยก าหนดจดัการประชุมฯ ในวนัท่ี 33 

13-15 มีนาคม 2563  ณ วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ มีหวัขอ้หลกัการประชุม คือ Moving forward 34 

together in Data Science  กิจกรรมหลกั คือ Medical student research contest (MSRC)  ซ่ึงแบ่งเป็น 3 35 

ประเภท ไดแ้ก่ 1) Oral presentation  2) Poster presentation  3) Video presentation  นอกจากน้ียงัมี36 
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กิจกรรมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การบรรยายพิเศษ การอภิปรายกลุ่มของนักศึกษาแพทย ์กิจกรรมพิเศษเพ่ือเช่ือมความ1 

สามคัคีระหวา่งนักศึกษาแพทยท่ี์เขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการพิจารณาตดัสินผลจะประกอบดว้ยผูแ้ทนจากทุก2 

สถาบนั ซ่ึงท่ีประชุมไดร้่วมกนัพิจารณาร่างเกณฑก์ารคดัเลือกผลงานวิจยัทั้ง 3 ประเภทแลว้  ส่วนขอ้เสนอแนะ3 

จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ คือ ขอใหพิ้จารณากระจายหวัขอ้การบรรยายพิเศษท่ีน่าสนใจใหม้ี4 

อยู่ในทุกๆ วัน พิจารณาเพ่ิมประเภทของอัตราค่าลงทะเบียนแบบกลุ่ม ก าหนดปิดรับผลงานเป็นวนัท่ี 30 5 

พฤศจิกายน 2562 และแจง้ผลการคดัเลือกใหท้ราบภายในวนัท่ี 5 มกราคม 2563  ก าหนดใหผ้ลงานวิจยัท่ีส่ง6 

เขา้ประกวดจะตอ้งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างการวิจัย (IRB)  ส่วนเร่ืองท่ีขอ7 

พระราชทานกราบบงัคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา เจา้ฟ้ามหาจกัรี8 

สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 9 

เสด็จเปิดพิธีน้ันไมส่ามารถด าเนินการได ้เน่ืองจากพระองคท่์านไมส่ะดวกในช่วงเวลาท่ีจดัประชุม แต่จะขอเป็น10 

ถว้ยพระราชทานแทน  11 

เน่ืองจากเป็นการประชุมนานาชาติ ขอความร่วมมือสถาบนัแพทยท่ี์มีความสมัพนัธ์ ช่วย12 

ประชาสมัพนัธข์า่ว ซ่ึงทางสถาบนัเองมีความสมัพนัธก์บัประเทศญ่ีปุ่นและจีนท่ีจะเชิญมาร่วมงานดว้ย 13 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 14 

5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 15 

5.2.1  โครงการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 16 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 17 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 18 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ แจง้ความคืบหน้าโครงการ19 

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้ง ท่ี 20  จะจัดท่ี อาคารศรีสวรินทิรา คณะ20 

แพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ระหว่างวนัท่ี 11-13 ธันวาคม 2562  โดยในวนัท่ี 11  21 

ธนัวาคม 2562  ภาคเชา้จะเป็น pre conference workshop  หลงัจากน้ันจะมีพิธีเปิด  มีพิธีการมอบรางวลัครู22 

แพทยแ์ห่งชาติ  และต่อเน่ืองดว้ย conference ไปจนถึงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562  จะมี welcome dinner และ 23 

main conference dinner  โดยจะเชิญคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน24 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เขา้ร่วมดว้ย ในเย็นวนัท่ี 11-12 ธันวาคม 2562  หัวขอ้หลักของการจัด 25 

workshop และการประชุมในครั้งน้ีคือ หวัขอ้ EPA ซ่ึงมีวิทยากร คือ Professor Oille Ten Cate ผูเ้ช่ียวชาญ26 

จากเนเธอรแ์ลนด ์ซ่ึงทุกสถาบนัควรจะใหค้วามสนใจ โดยเฉพาะเร่ือง post-graduation training  ส่วน theme 27 

ในการประชุมครั้งน้ีคือเร่ือง Educational Disruption in Medical School โดยเป็นเร่ืองของความกา้วหน้าต่างๆ 28 

ทางดา้นเทคโนโลยี รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรูข้องโรงเรียนแพทยใ์นอาเซียน  การประชุมในครั้งน้ีเป็นการ29 

ประชุมนานาชาติ และจากท่ีไดป้รึกษากบั ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  ผูอ้ านวยการ 30 

สมพ. ซ่ึงอาจารยไ์ดใ้หข้อ้เสนอแนะ เห็นควรใหใ้ชช่ื้อว่า In Conjunction with Asian Medical Education 31 

Alliance  และ  Medical School Network ซ่ึงจะเป็น 2 เครือข่ายท่ีไดติ้ดต่ออยู่ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราช32 

พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล จะประสานงานกบั Asian Medical School Network และคณะแพทยศาสตร ์33 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ประสานงานกบั Asian Medical Education Alliance เพราะฉะน้ันทั้ง 2 องคก์รน้ี จะ34 

เป็นองคก์รท่ีจะเขา้มาร่วมในการจดัประชุมครั้งน้ีดว้ย  สถิติผูท่ี้ลงทะเบียน ณ ปัจจุบนัยงัมีน้อย จึงใคร่ขอความ35 

ร่วมมือทุกสถาบนัช่วยประชาสมัพนัธใ์นแต่ละสถาบนัดว้ย ทั้งน้ีจะส่งโปสเตอรป์ระชาสมัพนัธเ์ขา้ line กลุ่มเป็น36 
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ระยะๆ ดว้ย  การลงทะเบียนกลุ่มโควตาประกอบดว้ย นักศึกษาแพทยส์ถาบนัละ 4 คน และเจา้หน้าท่ีสถาบนั1 

ละ 2 คน  ส่วนคณะกรรมการ กสพท ไมคิ่ดค่าลงทะเบียน แต่ตอ้งลงทะเบียนในระบบดว้ย  2 

ประเด็นในท่ีประชุม คือ ขอเสนอใหพิ้จารณาส าหรบัผูท่ี้ส่ง abstract ได ้submit แลว้ ไม่ว่า3 

จะเป็นรปูแบบใดก็ตามใหคิ้ดอตัราค่าลงทะเบียนเท่ากบั early bird  ซ่ึง รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ 4 

ประดิษฐสุวรรณ จะน าไปปรึกษาหารือกบัคณะกรรมการอ านวยการจดัประชุมต่อไป 5 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 6 

5.2.2  การขบัเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ในสถาบนัการศึกษา 7 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 8 

5.2.3 Health Education England, Global Engagement Offer 9 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 10 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์11 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ ได้แจง้ต่อท่ีประชุมเร่ืองการท า12 

แบบสอบถามความสนใจในโครงการ NHS Health Education England (HEE) มี 2 หวัขอ้ คือ 1) แพทยไ์ทยท่ี13 

จะไปฝึกอบรมต่อ ณ ประเทศองักฤษ เป็นการศึกษา/ฝึกอบรมในระดบั fellowship เป็นระยะเวลาประมาณ 2 14 

ปี และ 2) แพทยช์าวองักฤษท่ีจะมาฝึกอบรมต่อ ณ ประเทศไทย ดา้น tropical medicine หรือ public health 15 

หรือ non-communicable diseases ระยะเวลา 1-2 ปี  ซ่ึงสรุปขอ้มลูดงัน้ี ตอบกลบัมา 7 สถาบนั คือ เร่ืองท่ี16 

จะส่งแพทยไ์ปองักฤษมี 2 สถาบนั ท่ีตอบกลบัมาว่ายงัไม่พรอ้ม อีก 2 สถาบนั จะส่งไปเป็น Pure academic 2 17 

คน ซ่ึงไม่อยู่ในขอ้ตกลง สถาบนัท่ีจะส่งแบบ non-medicine 12 คน และแบบ medicine 4 คน ส่วนเร่ืองรบั18 

แพทยม์า มีสถาบนัท่ีตอบกลบัมาว่ายงัไม่พรอ้ม 2 สถาบนั  สถาบนัท่ีตอบว่าพรอ้มรบั tropical medical 2 19 

สถาบนั   public health 2 สถาบนั และ NCD 1 สถาบนั ทั้งน้ี จะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งในสปัดาห์20 

หนา้ และจะมีการประชุมสืบเน่ืองตลอด 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

5.2.4 การด าเนินงานของ ASEAN Medical Education Alliance 23 

เอกสารประกอบ :  24 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ ์25 

น าเสนอแลว้ในวาระ 5.2.1 26 

5.3  เรื่องทีย่งัไม่มีความกา้วหนา้ 27 

5.3.1    การประเมินตามแนวทาง EdPEx (TQA) 28 

เอกสารประกอบ :  29 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์30 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ไดแ้จง้ความคืบหน้าการประเมินตาม31 

แนวทาง EdPEx (TQA) วา่ขณะน้ีมี 1 สถาบนั ท่ียงัไมร่บัการตรวจประเมิน  32 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสด์ิ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมว่า ขณะน้ีคณะ33 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา ไดเ้ขา้โครงการ EdPEx 200 ของ สกอ. และไดร้บัการประเมินเมื่อเดือน34 

สิงหาคม 2562  ผลการประเมินคือผ่านเรียบรอ้ยแลว้ 35 
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ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี  ไดเ้สนอแนะว่า เร่ืองการประเมินตาม1 

เกณฑ ์EdPEx คงจะละเลยไม่ได ้ตอ้งเป็นไปตามกติกาท่ีจะตอ้งยอมรบัว่าจะตอ้งมีการประเมินสถาบนั ซ่ึงหาก2 

สถาบนัใดท่ีไมผ่่านการประเมินจะมีรายช่ือปรากฎวา่เป็นสถาบนัท่ีไมผ่่านการประเมิน 3 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 4 

 5 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ   6 

6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป วนัศุกรท์ี่ 6 ธนัวาคม 2562 ณ วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการ7 

สาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 8 

6.2 ก าหนดการประชุมวิชาการ Joint International Medical Education Forum 2019 Practical 9 

Keys to Teaching and Assessing Clinical Reasoning”วนัที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงแรม อวานี 10 

ขอนแก่น โฮเทล คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร ์11 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั 12 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข 13 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข ไดเ้สนอประชาสมัพนัธ์การประชุมวิชาการ 14 

Joint International Medical Education Forum 2019 “Practical Keys to Teaching and Assessing Clinical 15 

Reasoning” วันท่ี 4-5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร ์          16 

การประชุมในครั้ งเป็นความร่วมมือของ 3 สถาบัน คือ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น               17 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และปีน้ี18 

ส านักงานบริหารโครงการแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) ร่วมเป็นเจา้ภาพดว้ย มีวิทยากรมาจาก Baylor 19 

College of Medicine และ Boston University School of Medicine   จึงขอประชาสมัพนัธใ์หค้ณะกรรมการทุก20 

ท่านทราบและเขา้ร่วมประชุม และความอนุเคราะหป์ระชาสมัพนัธเ์ชิญชวนสถาบนัต่างๆ เขา้ร่วมประชุมดว้ย 21 

มตทิี่ประชุม :  รบัทราบ 22 

 23 

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 24 

 25 

 26 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข) 27 

 สรุปผลการประชุม 28 

 29 

 30 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 31 

 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 32 

\\2562\Meet62019 33 


