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รายนามผูเ้ ข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอานวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งวิสามัญที่ 1/2563 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 11:00 – 12:00 น.
ณ ห้องประชุม 635 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปั ตยวงศ์
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิ ต ศิลธรรม
5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชยั รัตน์ ฉายากุล
6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์
รายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุมระบบ online
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

กรรมการอานวยการ/ประธานที่ประชุม
กรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ)
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
รองเลขาธิการ/กรรมการบริหาร
รองเลขาธิการ/เลขานุ การ
เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ/กรรมการอานวยการ

2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ ดีสมโชค
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวฒ
ั น์
3. ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิ ตเศรษฐ
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ เจนวิถีสุข
(แทนรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทรงศักดิ์ เกียรติชสู กุล
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศกั ดิ์ พุทธวิบลู ย์
6. พลตรีหญิง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จนั ทราภา ศรีสวัสดิ์
(แทน พลตรี สุพษั ชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา ตรีศิริโชติ
(แทน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
7. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
8. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ ์
(แทน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ ศิริวงษ์
9. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลกั ษณ์
10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุพ์ ิมานมาศ
11. อาจารย์ นายแพทย์นิรนั ดร์ พิทกั ษ์วชั ระ
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
(แทน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
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กรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ)
กรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ)
กรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ)
กรรมการอานวยการ
อนุ กรรมการสอบคัดเลือกฯ
กรรมการอานวยการ)
กรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการอานวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอานวยการ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล เวียงนนท์
กรรมการบริหาร
(แทน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชยั
กรรมการอานวยการ)
14. อาจารย์ ดร. นายแพทย์ปรัชญะพันธุ ์ เพชรช่วย
กรรมการอานวยการ
15. รองศาสตราจารย์ พลเอก ชุมพล เปี่ ยมสมบูรณ์
กรรมการอานวยการ
16. รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง แพทย์หญิงแสงแข ชานาญวนกิจ
กรรมการบริหาร
(แทน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภกร โรจนนิ นทร์
กรรมการอานวยการ)
17. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวฒ
ั น์ เบญจพลพิทกั ษ์
กรรมการอานวยการ/กรรมการบริหาร
18. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร
กรรมการอานวยการ
19. อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรุทย์ เชียรวิชยั
อาจารย์
(แทน ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้ อวรากุล
กรรมการอานวยการ)
รายนามผูไ้ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย

กรรมการอานวยการ
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รายนามผูร้ บั เชิญเข้าร่วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เชิดศักดิ์ ไอรมณีรตั น์
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3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธญ
ั ญพงษ์ ณ นคร
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กรรมการบริหาร
อนุ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
การจัดสอบคัดเลือกฯ
กรรมการบริหาร
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งวิสามัญที่ 1/2563 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 11:00 – 12:00 น.
ณ ห้องประชุม 635 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิ ทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ทาหน้าที่ประธานในการประชุม และดาเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
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1.0 การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
เนื่ องจากสถานการณ์โลกปั จจุบนั มีจานวนผูต้ ิดเชื้ อเพิ่มมากขึ้ นเรื่อยๆ คาดว่าน่ าจะยาวนานไปอีก
ประมาณมากกว่า 9 เดือน ดังนั้นรัฐบาลอาจจะมีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดเพิ่มมากยิ่งขึ้ นเพื่อหยุ ดการ
แพร่ระบาด ซึ่ งขณะนี้ โรงพยาบาลมีพื้ นที่ ในการรองรับผู ้ป่วยไม่เพี ย งพออาจมีก ารขยายไปยังพื้ นที่ ที่ ไม่ใช่
โรงพยาบาลซึ่งเหมาะสาหรับที่จะรองรับหากมีผูต้ ิดเชื้ อจานวนมากแต่ยงั คงติดปั ญหาชุ มชนโดยรอบมีความ
หวาดกลัวกับโรค ดังนั้นคงต้องมีการเตรียมการรองรับในเรื่องดังกล่าว
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 2

11
12
13
14
15
16

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

รับรองสรุปผลการประชุม
ไม่มี

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การประมวลผลการสอบวิชาเฉพาะ ปี การศึกษา 2563
ตามที่กลุ่มสถาบันฯ ได้จดั สอบวิชาเฉพาะไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 แล้วนั้น พบว่าข้อสอบวิชา
เฉพาะ มีความผิดพลาดคือ ฉบับที่ 1 มีขอ้ สอบ 1 ข้อที่คาถามไม่สมบูรณ์ และ ฉบับที่ 3 รหัส C พบว่าเลขกากับ
ข้อความ 08 ที่กาหนดมีซ้ากัน 2 ข้อ ดังนั้น เพื่อความเท่าเทียมของผูเ้ ข้าสอบในการแข่งขัน คณะอนุ กรรมการ
จัดการสอบคัดเลือกฯ ได้พิจารณาตามมาตรฐานการประเมินผลแล้วเสนอให้ตดั ข้อสอบที่เป็ นปั ญหาไม่นามา
คิดคะแนนในทุกชุดข้อสอบ (A,B,C,D) ของทุกคนที่เข้าสอบ แต่ยงั คงมีค่าน้ าหนักแต่ละฉบับ 100 คะแนนเท่า
เดิม ดังนี้
1. ข้อสอบ ฉบับที่ 1 ตัดข้อที่เป็ นปั ญหาออก 1 ข้อ จาก 45 ข้อ เหลือ 44 ข้อ ที่นามาคิดคะแนน
2. ข้อสอบ ฉบับที่ 3 ตัดข้อที่เป็ นปั ญหาออก 2 ข้อ จาก 20 ข้อ เหลือ 18 ข้อ ที่นามาคิดคะแนน
โดยเมื่อตัดข้อสอบที่เป็ นปั ญหาออกตามข้างต้นแล้ว ยังคงเหลือข้อสอบที่มีเนื้ อหาที่จะประเมินได้
ครอบคลุมและเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ มีความเที่ยงของคะแนนสอบเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบ สามารถ
วัดและประเมินผลได้อย่างเท่าเทียมกัน สาหรับข้อสอบฉบับที่ 3 เป็ นการวัดความคิดเชื่อมโยง มีความเที่ยงมาก
พอ จากการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงที่ได้หลังจากตัดข้อสอบออกแล้วได้ค่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อยคือ
จาก 0.879 เป็ น 0.866 ซึ่งในทางสถิติถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่นอ้ ยมาก
~3~
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มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดาเนิ นการประมวลผลสอบวิชาเฉพาะฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 3 ตามที่
คณะอนุ กรรมการสอบคัดเลือกฯ เสนอมาข้างต้น
3.2 ผูส้ มัครสอบวิชาเฉพาะปลอมแปลงเอกสาร (บัตรประจาตัวสอบ) เพื่อเข้าสอบวิชาเฉพาะ
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดาเนิ นการแจ้งความเนื่ องจากเป็ นการกระทาความผิ ดกฎหมายอาญา
โดยมอบหมายให้คุณประสพโชค อยู่สาราญ นิ ติกร ดาเนิ นการในเรื่องดังกล่าว และให้ดาเนิ นการไม่ให้สิทธิ ใน
การเข้าสอบวิชาเฉพาะในปี ต่อๆ ไป ตามประกาศ กสพท ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ระบุว่า “กสพท ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาไม่ให้สิทธิ์การสอบวิชาเฉพาะ สอบสัมภาษณ์และตรวจสุ ขภาพ หากพบว่าเป็ นผูก้ ระทา
ผิ ดหรื อร่วมกระท าความผิ ดในการทุ จริ ตใดๆ หรื อปลอมแปลงเอกสาร หรื อความผิ ดอื่ นๆ เพื่ อเข้าศึ กษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใดๆ ในช่วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา”
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3.3 ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6 เรื่อง การประมวลคะแนนการสอบ
วิชาเฉพาะ กสพท ปี การศึกษา 2563 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 3
รองศาสตราจารย์ แพทย์ห ญิ ง นั น ทนา ศิ ริ ท รัพ ย์ ได้น าเสนอ (ร่ า ง) ประกาศกลุ่ ม สถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6 เรื่อง การประมวลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปี การศึกษา
2563 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 3 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุ กรรมการสอบคัดเลือกฯ มาแล้ว
มติที่ประชุ ม : เห็นชอบโดยปรับข้อความในประกาศเป็ น “ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท) ได้ออกประกาศ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 9 มีนาคม
2563 เรื่อง แจ้งการประมวลผลสอบวิชาเฉพาะ กสพท ไปแล้วนั้น คณะอนุ กรรมการจัดสอบฯ ได้ตรวจสอบความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้ นพบว่า ข้อสอบฉบับที่ 1 มีขอ้ สอบที่คาถามไม่สมบูรณ์ จานวน 1 ข้อ และ ข้อสอบฉบับที่ 3 รหัส
C เลขกากับข้อความ 08 ที่กาหนดซ้ากัน 2 ข้อความ
เพื่อความเท่าเทียมของผูเ้ ข้าสอบในการแข่งขัน คณะอนุ กรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการ กสพท ในการประชุมครั้งวิสามัญ ที่ 1/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563 มีมติ
ให้ตัดข้อสอบที่ เป็ นปั ญหาโดยไม่นามาคิดคะแนนในทุ กชุ ดข้อสอบ (A,B,C,D) ของทุ กคนที่ เข้าสอบ ทั้งนี้ ค่า
น้ าหนักคะแนนแต่ละฉบับยังเท่ากับ 100 คะแนนเท่าเดิม ดังนี้
1. ข้อสอบ ฉบับที่ 1 ตัดข้อที่เป็ นปั ญหาออก 1 ข้อ จาก 45 ข้อ เหลือ 44 ข้อ ที่นามาคิดคะแนน
2. ข้อสอบ ฉบับที่ 3 ตัดข้อที่เป็ นปั ญหาออก 2 ข้อ จาก 20 ข้อ เหลือ 18 ข้อ ที่นามาคิดคะแนน
โดยเมื่อตัดข้อสอบที่ เป็ นปั ญหาออกตามข้างต้นแล้ว ยังคงเหลือข้อสอบที่ มีเนื้ อหาที่จะประเมินได้
ครอบคลุมและเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ มีความเที่ยงของคะแนนสอบเป็ นไปตามมาตรฐานการสอบ สามารถวัด
และประเมินผลได้อย่างเท่าเทียมกัน
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วาระที่ 4

ความก้าวหน้าของงานต่อเนื่อง
ไม่มี

วาระที่ 5

เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
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วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6.1 การเปิ ดภาคการศึกษาปี การศึกษา 2563 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต: กาหนดการใช้ทุน
เนื่ องด้วยสถาบันการศึกษาปิ ดทาการเนื่ องจากสถานการณ์ COVID-19 เป็ นเหตุให้ปีการศึกษา
2562 มีผู ้ย ังไม่ไ ด้เข้าสอบเพื่ อใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ เวชกรรม ไม่สามารถปฏิ บัติงานชดใช้ทุ นได้ตาม
กาหนดเวลา และนักศึกษาชั้นปี ที่ 6/2563 อาจขึ้ นปฏิบตั ิงานช้า เนื่ องจากสถาบันยังอยูร่ ะหว่างปิ ดทาการ
ผู ้อ านวยการส านั ก งานบริ ห ารโครงการผลิ ต แพทย์เ พิ่ ม เพื่ อ ชาวชนบท และเลขานุ การ
คณะกรรมการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน ให้ขอ้ มูลว่า สาหรับปี การศึกษา 2562 ผูท้ ี่ขึ้นทะเบียนและได้รบั ใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วจะได้รับการจัดสรรไปปฏิบตั ิ งานชดใช้ทุน ผูท้ ี่จบการศึ กษาที่ยงั ไม่ได้สอบเพื่อ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะได้รบั การจัดสรรให้ไปปฏิบตั ิ งานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ใน
ตาแหน่ งนักวิชาการ ทั้งนี้ สบพช. มีความประสงค์จะทราบจานวนผูท้ ี่สอบเพื่อใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมผ่านแล้วทุกขัน้ ตอน เนื่ องจากคาดว่าจะจบการศึกษาได้ท้งั หมด เพื่อไปจัดสรรจานวนไว้ล่วงหน้า
สาหรับในปี การศึกษา 2563 หากสถาบันเลื่อนเปิ ดภาคเรียน อันเป็ นเหตุให้จบการศึกษาช้าลง
และไปปฏิบตั ิงานช้าออกไป หากเป็ นการเลื่อนทั้งระบบรวมทั้งเลื่อนกาหนดการฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้าน ไม่
น่ าจะมีผลกระทบใดๆ ทั้งนี้ ได้ไปปรึกษานิ ติกรแล้ว ได้รบั แจ้งว่า สัญญาลาเรียน เขียนเรื่องกรอบเวลาลาไว้
คร่าวๆ จบช้าไม่มีปัญหารอสอบเสร็จแล้วจึงมารายงานตัวได้
ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางสรุปได้ดงั นี้
1. ปี การศึ กษา 2562 ผูท้ ี่ จบการศึ กษาที่ ยงั ไม่ได้สอบใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เนื่ องจาก ศรว. เลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ขอให้แต่ละสถาบันดาเนิ นการ
ประเมินโดยการปรับรูปแบบที่เหมาะสม หากประเมินนักศึกษาแล้วผ่านในทุกขั้นตอน เสนอให้ได้ license และ
เข้าสู่ระบบการชดใช้ทุนได้ปกติ เพราะผู ้ที่จบการศึ กษาแล้วจะสามารถออกไปปฏิ บัติงานได้โดยไม่ตอ้ งเป็ น
นักวิชาการ ทั้งนี้ ขอให้ ศรว. ส่งรายชื่อผูท้ ี่ยงั สอบไม่ผ่านให้กบั สถาบันเพื่อดาเนิ นการประเมิน สาหรับผูท้ ี่สอบ
ผ่ านทุ ก ขั้นตอนแล้ว และได้ license แล้ว ศรว. จะรี บด าเนิ นการส่งข้อมูลให้กับกระทรวงสาธารณสุ ขเพื่ อ
วางแผนดาเนิ นการในเรื่องการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน และเพื่อการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของประเทศ
สาหรับผูท้ ี่จบจากต่างประเทศยังคงไม่รบั รอง เนื่ องจากอาจมีมาตรฐานกระบวนการเรียนการสอนการประเมิน
แตกต่างจากผูท้ ี่จบมาจากสถาบันในประเทศ
2. สาหรับปี การศึกษา 2563 ที่ประชุมเห็นว่า ควรคงเวลาเปิ ดภาคเรียนไว้ตามเดิมโดยปรับ
รูปแบบการเรียนการสอน เป็ นแบบ online สาหรับการขึ้ นปฏิบตั ิ งานในชั้นคลินิกของนิ สิต/นักศึกษาแพทย์ช้นั
ปี ที่ 6 อาจพิจารณาใช้ระบบความสมัครใจในการขึ้ นปฏิบตั ิงาน เนื่ องจากนักศึกษาแพทย์ extern มีความรูใ้ น
การป้องกันตนเองได้ดีกว่าบุคคลทัว่ ไป และเป็ นการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับสภาพความ
เป็ นจริ ง ในปั จจุ บัน ภายใต้มาตรการป้องกันการติ ดโรคอย่างจริ งจังและสถาบันควรท าประกันชี วิตให้กับ
นักศึกษาที่ขึ้นปฏิบตั ิงานทุกคน แต่หากนั กศึกษายังมีความกังวลไม่พร้อมที่จะขึ้ นฝึ กปฏิบตั ิงานจริง ก็อาจจะ
ต้องจบการศึกษาช้าออกไปกว่ากาหนด
3. กระทรวงสาธารณสุขควรกาหนดวันเริ่มชดใช้ทุนเพื่อให้ทุ กคณะฯ จะได้ทราบระยะเวลาการ
จัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน การเลื่อนการชดใช้ทุนอาจมีผลกระทบในภาพรวมของประเทศซึ่งกาลังอยู่ใน
สถานการณ์ที่ตอ้ งการแพทย์
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ
~5~
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6.2 การประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งงดการประชุมคณะกรรมการอานวยการร่วมกับ
กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563 เนื่ องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 และขอให้จดั ตั้งคณะทางานฯ เพื่อการประชุมเฉพาะกิจผ่านระบบ
online โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับเป็ นผูป้ ระสานงานในการจัดประชุม โดยมีสถาบันที่แจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วม ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์พ ระมงกุ ฎ เกล้า ส านั ก วิ ช าแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี สุ ร นารี คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมทั้งรองเลขาธิการ กสพท และผูอ้ านวยการศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
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เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
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(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิ รนั ดร์ ประดิษฐสุวรรณ)
สรุปผลการประชุม
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(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์)
ตรวจและแก้ไขสรุปผลการประชุม
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