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รายนามผูเ้ขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  1 

ครั้งวิสามญัที่ 1/2563   วนัพุธที่ 25 มีนาคม 2563  เวลา 11:00 – 12:00 น. 2 

ณ หอ้งประชุม 635  ตกึอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 3 

 คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 4 

       5 

 6 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 7 

 1. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา กรรมการอ านวยการ/ประธานท่ีประชุม 8 

 2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงจิตลดัดา  ดีโรจนวงศ์ กรรมการบริหาร 9 

  (แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ กรรมการอ านวยการ) 10 

 3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 11 

 4. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 12 

 5. ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล รองเลขาธิการ/กรรมการบริหาร 13 

 6. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ รองเลขาธิการ/เลขานุการ 14 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุมระบบ online 15 

 1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยอ์าวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบนัฯ/กรรมการอ านวยการ 16 

 2. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รรถวุฒิ  ดีสมโชค กรรมการบริหาร 17 

(แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรณกิจ  โลจนาภิวฒัน์ กรรมการอ านวยการ) 18 

 3. ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร 19 

      (แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยปิ์ยะมิตร  ศรีธรา กรรมการอ านวยการ) 20 

 4. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร 21 

 (แทนรองศาสตราจารย ์นายแพทยท์รงศกัด์ิ  เกียรติชสูกุล กรรมการอ านวยการ) 22 

 5. รองศาสตราจารย ์นายแพทยพุ์ฒิศกัด์ิ  พุทธวิบลูย ์ กรรมการอ านวยการ 23 

 6. พลตรีหญิง ผูช้่วยศาสตราจารยจ์นัทราภา  ศรีสวสัด์ิ   อนุกรรมการสอบคดัเลือกฯ 24 

     (แทน พลตรี สุพษัชยั  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ กรรมการอ านวยการ) 25 

 6. รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร 26 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยไ์พโรจน์  จงบญัญติัเจริญ กรรมการอ านวยการ 27 

 7. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวิทย ์ เตชธุวานันท์ กรรมการอ านวยการ 28 

 8. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์ กรรมการบริหาร 29 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระยุทธ  ศิริวงษ์ กรรมการอ านวยการ 30 

 9. รองศาสตราจารย ์นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์ กรรมการอ านวยการ 31 

10. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์กิจ  พนัธุพิ์มานมาศ กรรมการอ านวยการ 32 

11. อาจารย ์นายแพทยนิ์รนัดร ์ พิทกัษ์วชัระ กรรมการอ านวยการ 33 

12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยท์วีลาภ  ตั๊นสวสัด์ิ กรรมการบริหาร 34 

(แทน รองศาสตราจารย ์นายแพทยพิ์สิษฐ ์ พิริยาพรรณ กรรมการอ านวยการ) 35 
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13. ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์รพล  เวียงนนท์ กรรมการบริหาร 1 

 (แทน ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยเ์ทพลกัษ์  ศิริธนะวุฒิชยั กรรมการอ านวยการ) 2 

14. อาจารย ์ดร. นายแพทยป์รชัญะพนัธุ ์ เพชรช่วย กรรมการอ านวยการ 3 

15. รองศาสตราจารย ์พลเอก ชุมพล  เป่ียมสมบรูณ์ กรรมการอ านวยการ 4 

16. รองศาสตราจารย ์พลตรีหญิง แพทยห์ญิงแสงแข  ช านาญวนกิจ กรรมการบริหาร 5 

 (แทน ศาสตราจารย ์นายแพทยศุ์ภกร  โรจนนินทร ์ กรรมการอ านวยการ) 6 

17. ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์วฒัน์  เบญจพลพิทกัษ์ กรรมการอ านวยการ/กรรมการบริหาร 7 

18. ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นันต ์ ศรีเกียรติขจร กรรมการอ านวยการ 8 

19. อาจารย ์นายสตัวแพทย ์ดร.พีรุทย ์เชียรวิชยั อาจารย ์9 

(แทน ศาสตราจารย ์ดร. แพทยห์ญิงจิรายุ  เอ้ือวรากุล กรรมการอ านวยการ) 10 

รายนามผูไ้ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 11 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยดิ์ลก  ภิยโยทยั กรรมการอ านวยการ 12 

 13 

รายนามผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม 14 

1. รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร          กรรมการบริหาร 15 

2. รองศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยเ์ชิดศกัด์ิ  ไอรมณีรตัน์              อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ           16 

                            การจดัสอบคดัเลือกฯ  17 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยธ์ญัญพงษ์  ณ นคร      กรรมการบริหาร 18 

  19 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 1 

ครั้งวิสามญัที่ 1/2563  วนัพุธที่ 25 มีนาคม 2563  เวลา 11:00 – 12:00 น. 2 

ณ หอ้งประชุม 635  ตกึอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 3 

 คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 4 

       5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา  11.00  น. 7 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยป์ระสิทธ์ิ  วฒันาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 8 

มหาวิทยาลยัมหิดล ท าหนา้ท่ีประธานในการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 9 

วาระที่ 1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ 10 

1.0 การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 11 

 เน่ืองจากสถานการณโ์ลกปัจจุบนัมีจ านวนผูติ้ดเช้ือเพ่ิมมากขึ้ นเร่ือยๆ คาดว่าน่าจะยาวนานไปอีก12 

ประมาณมากกว่า 9 เดือน ดังน้ันรัฐบาลอาจจะมีมาตรการควบคุมโรคท่ีเขม้งวดเพ่ิมมากยิ่งขึ้ นเพ่ือหยุดการ13 

แพร่ระบาด ซ่ึงขณะน้ีโรงพยาบาลมีพ้ืนท่ีในการรองรับผู ้ป่วยไม่เพียงพออาจมีการขยายไปยังพ้ืนท่ีท่ีไม่ใช่14 

โรงพยาบาลซ่ึงเหมาะส าหรบัท่ีจะรองรบัหากมีผูติ้ดเช้ือจ านวนมากแต่ยงัคงติดปัญหาชุมชนโดยรอบมีความ15 

หวาดกลวักบัโรค ดงัน้ันคงตอ้งมีการเตรียมการรองรบัในเร่ืองดงักล่าว 16 

มตทิี่ประชุม  :  รบัทราบ 17 

วาระที่ 2 รบัรองสรุปผลการประชุม 18 

ไมม่ ี19 

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 20 

3.1  การประมวลผลการสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2563 21 

                ตามท่ีกลุ่มสถาบนัฯ ไดจ้ดัสอบวิชาเฉพาะไปเมื่อวนัท่ี 7 มีนาคม 2563 แลว้น้ัน พบว่าขอ้สอบวิชา22 

เฉพาะ มีความผิดพลาดคือ ฉบบัท่ี 1 มีขอ้สอบ 1 ขอ้ท่ีค าถามไมส่มบรูณ ์และ ฉบบัท่ี 3 รหสั C พบวา่เลขก ากบั23 

ขอ้ความ 08 ท่ีก าหนดมีซ ้ากนั 2 ขอ้ ดงัน้ัน เพ่ือความเท่าเทียมของผูเ้ขา้สอบในการแข่งขนั คณะอนุกรรมการ24 

จดัการสอบคดัเลือกฯ ไดพิ้จารณาตามมาตรฐานการประเมินผลแลว้เสนอใหต้ดัขอ้สอบท่ีเป็นปัญหาไม่น ามา25 

คิดคะแนนในทุกชุดขอ้สอบ (A,B,C,D) ของทุกคนท่ีเขา้สอบ แต่ยงัคงมีค่าน ้าหนักแต่ละฉบบั 100 คะแนนเท่า26 

เดิม ดงัน้ี 27 

1. ขอ้สอบ ฉบบัท่ี 1 ตดัขอ้ท่ีเป็นปัญหาออก 1 ขอ้ จาก 45 ขอ้ เหลือ 44 ขอ้ ท่ีน ามาคิดคะแนน 28 

2. ขอ้สอบ ฉบบัท่ี 3 ตดัขอ้ท่ีเป็นปัญหาออก 2 ขอ้ จาก 20 ขอ้ เหลือ 18 ขอ้ ท่ีน ามาคิดคะแนน 29 

                โดยเมื่อตดัขอ้สอบท่ีเป็นปัญหาออกตามขา้งตน้แลว้ ยงัคงเหลือขอ้สอบท่ีมีเน้ือหาท่ีจะประเมินได้30 

ครอบคลุมและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์มีความเท่ียงของคะแนนสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบ สามารถ31 

วดัและประเมินผลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ส าหรบัขอ้สอบฉบบัท่ี 3 เป็นการวดัความคิดเช่ือมโยง มีความเท่ียงมาก32 

พอ จากการวิเคราะหค์่าความเท่ียงตรงท่ีไดห้ลงัจากตดัขอ้สอบออกแลว้ไดค้่าเปล่ียนแปลงจากเดิมเล็กน้อยคือ33 

จาก 0.879 เป็น 0.866 ซ่ึงในทางสถิติถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีนอ้ยมาก 34 
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มตทิี่ประชุม  :  เห็นชอบใหด้ าเนินการประมวลผลสอบวิชาเฉพาะฉบบัท่ี 1 และ ฉบบัท่ี 3 ตามท่ี1 

คณะอนุกรรมการสอบคดัเลือกฯ เสนอมาขา้งตน้  2 

3.2  ผูส้มคัรสอบวิชาเฉพาะปลอมแปลงเอกสาร (บตัรประจ าตวัสอบ) เพ่ือเขา้สอบวิชาเฉพาะ 3 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบใหด้ าเนินการแจง้ความเน่ืองจากเป็นการกระท าความผิดกฎหมายอาญา 4 

โดยมอบหมายใหคุ้ณประสพโชค  อยู่ส าราญ นิติกร ด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว และใหด้ าเนินการไม่ใหสิ้ทธิใน5 

การเขา้สอบวิชาเฉพาะในปีต่อๆ ไป ตามประกาศ กสพท ฉบบัท่ี 1 ลงวนัท่ี 3 ตุลาคม 2562 ท่ีระบุว่า “กสพท ขอ6 

สงวนสิทธ์ิในการพิจารณาไม่ใหสิ้ทธ์ิการสอบวิชาเฉพาะ สอบสมัภาษณแ์ละตรวจสุขภาพ หากพบว่าเป็นผูก้ระท า7 

ผิดหรือร่วมกระท าความผิดในการทุจริตใดๆ หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือความผิดอ่ืนๆ เพ่ือเขา้ศึกษาใน8 

สถาบนัอุดมศึกษาใดๆ  ในช่วงเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา” 9 

3.3  ประกาศกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การประมวลคะแนนการสอบ10 

วิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2563 ฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 3 11 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ ได้น าเสนอ (ร่าง) ประกาศกลุ่มสถาบัน12 

แพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 6  เร่ือง การประมวลคะแนนการสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 13 

2563 ฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 3  ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสอบคดัเลือกฯ มาแลว้ 14 

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบโดยปรบัขอ้ความในประกาศเป็น “ตามท่ีกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่ง15 

ประเทศไทย (กสพท)  ไดอ้อกประกาศ กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 5  ลงวนัท่ี 9 มีนาคม 16 

2563  เร่ือง แจง้การประมวลผลสอบวิชาเฉพาะ กสพท ไปแลว้น้ัน คณะอนุกรรมการจดัสอบฯ ไดต้รวจสอบความ17 

ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้ นพบวา่ ขอ้สอบฉบบัท่ี 1  มีขอ้สอบท่ีค าถามไม่สมบรูณ ์จ านวน 1 ขอ้ และ ขอ้สอบฉบบัท่ี 3  รหสั 18 

C เลขก ากบัขอ้ความ 08 ท่ีก าหนดซ ้ากนั 2 ขอ้ความ  19 

เพ่ือความเท่าเทียมของผูเ้ขา้สอบในการแข่งขนั คณะอนุกรรมการจดัการสอบคัดเลือกฯ โดยความ20 

เห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ กสพท ในการประชุมครั้งวิสามญั ท่ี 1/2563 วนัท่ี 25 มีนาคม 2563  มีมติ21 

ใหต้ัดขอ้สอบท่ีเป็นปัญหาโดยไม่น ามาคิดคะแนนในทุกชุดขอ้สอบ (A,B,C,D) ของทุกคนท่ีเขา้สอบ ทั้งน้ีค่า22 

น ้าหนักคะแนนแต่ละฉบบัยงัเท่ากบั 100 คะแนนเท่าเดิม ดงัน้ี 23 

1. ขอ้สอบ ฉบบัท่ี 1 ตดัขอ้ท่ีเป็นปัญหาออก 1 ขอ้ จาก 45 ขอ้ เหลือ 44 ขอ้ ท่ีน ามาคิดคะแนน 24 

2. ขอ้สอบ ฉบบัท่ี 3 ตดัขอ้ท่ีเป็นปัญหาออก 2 ขอ้ จาก 20 ขอ้ เหลือ 18 ขอ้ ท่ีน ามาคิดคะแนน 25 

โดยเมื่อตัดขอ้สอบท่ีเป็นปัญหาออกตามขา้งตน้แลว้ ยงัคงเหลือขอ้สอบท่ีมีเน้ือหาท่ีจะประเมินได้26 

ครอบคลุมและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์มีความเท่ียงของคะแนนสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบ สามารถวดั27 

และประเมินผลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 28 

วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 29 

  ไมม่ ี30 

วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง  31 

  ไมม่ ี32 

  33 
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วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  (ถา้มี) 1 

 6.1 การเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา 2563 หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต: ก าหนดการใชทุ้น 2 

 เน่ืองดว้ยสถาบนัการศึกษาปิดท าการเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นเหตุใหปี้การศึกษา 3 

2562 มีผู ้ยังไม่ไดเ้ขา้สอบเพ่ือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่สามารถปฏิบัติงานชดใชทุ้นไดต้าม4 

ก าหนดเวลา และนักศึกษาชั้นปีท่ี 6/2563  อาจขึ้ นปฏิบติังานชา้ เน่ืองจากสถาบนัยงัอยูร่ะหวา่งปิดท าการ 5 

 ผู ้อ านวยการส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เ พ่ิมเพ่ือชาวชนบท และเลขานุ การ6 

คณะกรรมการจดัสรรแพทยใ์ชทุ้น ใหข้อ้มลูว่า ส าหรบัปีการศึกษา 2562  ผูท่ี้ขึ้ นทะเบียนและไดร้บัใบอนุญาต7 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว้จะไดร้ับการจัดสรรไปปฏิบติังานชดใชทุ้น ผูท่ี้จบการศึกษาท่ียงัไม่ไดส้อบเพ่ือ8 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะไดร้บัการจดัสรรใหไ้ปปฏิบติังานท่ีศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ใน9 

ต าแหน่งนักวิชาการ  ทั้งน้ี สบพช.  มีความประสงคจ์ะทราบจ านวนผูท่ี้สอบเพ่ือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช10 

กรรมผ่านแลว้ทุกขัน้ตอน เน่ืองจากคาดวา่จะจบการศึกษาไดท้ั้งหมด เพ่ือไปจดัสรรจ านวนไวล้่วงหนา้ 11 

 ส าหรบัในปีการศึกษา 2563  หากสถาบนัเล่ือนเปิดภาคเรียน อนัเป็นเหตุใหจ้บการศึกษาชา้ลง12 

และไปปฏิบติังานชา้ออกไป หากเป็นการเล่ือนทั้งระบบรวมทั้งเล่ือนก าหนดการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น ไม่13 

น่าจะมีผลกระทบใดๆ ทั้งน้ีไดไ้ปปรึกษานิติกรแลว้ ไดร้บัแจง้ว่า สัญญาลาเรียน เขียนเร่ืองกรอบเวลาลาไว ้14 

คร่าวๆ จบชา้ไมม่ีปัญหารอสอบเสร็จแลว้จึงมารายงานตวัได ้15 

        ท่ีประชุมอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวางสรุปไดด้งัน้ี 16 

1. ปีการศึกษา 2562  ผูท่ี้จบการศึกษาท่ียงัไม่ไดส้อบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม17 

เน่ืองจาก ศรว. เล่ือนการจัดสอบขั้นตอนท่ี 3 ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2563  ขอใหแ้ต่ละสถาบันด าเนินการ18 

ประเมินโดยการปรบัรปูแบบท่ีเหมาะสม หากประเมินนักศึกษาแลว้ผ่านในทุกขั้นตอน เสนอใหไ้ด ้ license และ19 

เขา้สู่ระบบการชดใชทุ้นไดป้กติเพราะผู ้ท่ีจบการศึกษาแลว้จะสามารถออกไปปฏิบัติงานไดโ้ดยไม่ตอ้งเป็น20 

นักวิชาการ ทั้งน้ีขอให ้ศรว. ส่งรายช่ือผูท่ี้ยงัสอบไม่ผ่านใหก้บัสถาบนัเพ่ือด าเนินการประเมิน ส าหรบัผูท่ี้สอบ21 

ผ่านทุกขั้นตอนแลว้ และได ้ license แลว้ ศรว. จะรีบด าเนินการส่งขอ้มูลใหก้ับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือ22 

วางแผนด าเนินการในเร่ืองการจัดสรรแพทยใ์ชทุ้น และเพ่ือการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมของประเทศ 23 

ส าหรบัผูท่ี้จบจากต่างประเทศยงัคงไมร่บัรอง เน่ืองจากอาจมีมาตรฐานกระบวนการเรียนการสอนการประเมิน24 

แตกต่างจากผูท่ี้จบมาจากสถาบนัในประเทศ 25 

2. ส าหรบัปีการศึกษา 2563  ท่ีประชุมเห็นว่า ควรคงเวลาเปิดภาคเรียนไวต้ามเดิมโดยปรบั26 

รปูแบบการเรียนการสอน เป็นแบบ online ส าหรบัการขึ้ นปฏิบติังานในชั้นคลินิกของนิสิต/นักศึกษาแพทยช์ั้น27 

ปีท่ี 6  อาจพิจารณาใชร้ะบบความสมคัรใจในการขึ้ นปฏิบติังาน เน่ืองจากนักศึกษาแพทย์ extern มีความรูใ้น28 

การป้องกนัตนเองไดดี้กว่าบุคคลทัว่ไป และเป็นการฝึกปฏิบติังานในสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความ29 

เป็นจริงในปัจจุบัน ภายใตม้าตรการป้องกันการติดโรคอย่างจริงจังและสถาบันควรท าประกันชีวิตใหก้ับ30 

นักศึกษาท่ีขึ้ นปฏิบติังานทุกคน แต่หากนักศึกษายงัมีความกงัวลไม่พรอ้มท่ีจะขึ้ นฝึกปฏิบติังานจริง ก็อาจจะ31 

ตอ้งจบการศึกษาชา้ออกไปกวา่ก าหนด  32 

3. กระทรวงสาธารณสุขควรก าหนดวนัเร่ิมชดใชทุ้นเพ่ือใหทุ้กคณะฯ จะไดท้ราบระยะเวลาการ33 

จดัการเรียนการสอนท่ีชัดเจน การเล่ือนการชดใชทุ้นอาจมีผลกระทบในภาพรวมของประเทศซ่ึงก าลงัอยู่ใน34 

สถานการณท่ี์ตอ้งการแพทย ์35 

มตทิี่ประชุม  :   รบัทราบและเห็นชอบ 36 
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6.2 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่ง1 

ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 2 

 กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ขอแจง้งดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบั3 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2563  วนัท่ี 3 เมษายน 2563  เน่ืองจาก4 

สถานการณแ์พร่ระบาดของโรค COVID-19 และขอใหจ้ดัตั้งคณะท างานฯ เพ่ือการประชุมเฉพาะกิจผ่านระบบ 5 

online โดยคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล รบัเป็นผูป้ระสานงานในการจดัประชุม โดยมีสถาบนัท่ีแจง้ความ6 

ประสงคเ์ขา้ร่วม ไดแ้ก่ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  คณะ7 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร  วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 8 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้  ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี  คณะ9 

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ คณะ10 

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสยาม  พรอ้มทั้งรองเลขาธิการ กสพท  และผูอ้ านวยการศูนยป์ระเมินและรบัรอง11 

ความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)  12 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 13 

 14 

 15 

 (รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ) 16 

 สรุปผลการประชุม 17 

 18 

 19 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 20 

 ตรวจและแกไ้ขสรุปผลการประชุม 21 

\\2563\GBRDex12020(รศ.พญ.นันทนา) 22 


