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และการประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Zoom Cloud Meetings 4 
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 6 
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ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร  8 

ท าหน้าท่ีประธานในการประชุม กล่าวตอ้นรบัคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 9 

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 10 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ 11 

1.1 สรุปการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย (พศท.) ครั้งที่ 21  วนัที่ 26-28 12 

มกราคม 2565  ณ โรงแรมเกรซแลนด ์รีสอรท์แอนดส์ปา จงัหวดัภูเก็ต 13 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 14 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา  ช านิประศาสน์ 15 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกนัยิกา ช านิประศาสน์ น าเสนอสรุปการประชุมวิชาการแพทยศาสตร16 

ศึกษาแห่งประเทศไทย (พศท.) ครั้งท่ี 21 วนัท่ี 26-28 มกราคม 2565  ณ โรงแรมเกรซแลนด ์รีสอรท์แอนดส์ปา 17 

จงัหวดัภูเก็ต ใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงการจดัประชุมครั้งน้ีอยู่ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 18 

รูปแบบการจดัประชุมเป็นแบบ Hybrid (onsite + virtual) และ Virtual only มีผูใ้หค้วามสนใจเขา้ร่วมประชุม19 

ประกอบดว้ย อาจารย ์นิสิตนักศึกษาแพทย ์นักวิชาการศึกษา  ทั้งน้ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถเขา้ไปดู Recording 20 

of the event ยอ้นหลงัไดท่ี้ https://tmec2022.medicine.psu.ac.th/  เลือก Recording of the event Login Username 21 

อีเมลข์องท่าน (ตามท่ีระบุบน website กสพท) และ Password คือ TMEC2022  ส าหรบัผูล้งทะเบียนทัว่ไป Login 22 

Username ดว้ยอีเมล์ท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม และ Password คือเบอร์มือถือ โดยจะสามารถเขา้ดูไดเ้ป็น23 

ระยะเวลา 3 เดือน รายละเอียดดงัเอกสารประกอบการประชุม 24 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 25 

1.2 เรื่องจาก UHosNet   26 

1.2.0 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข และ27 

ประชุมคณะอนุกรรมการก ากบัคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (วาระพิเศษ)  วนัพุธที่ 5 มกราคม 28 

2565  เวลา 09.00-13.00 น. ณ หอ้งประชุม 201 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์29 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 30 

1.2.1 สรุปการประชุมคณะท างานดา้นการเข้าสู่ตลาดของเครื่องมือแพทยไ์ทยเพื่อการ31 

ขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย ์ครั้งที่ 1/2564  วนัองัคารที่ 8 กุมภาพนัธ ์32 

2565 33 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 34 
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1.2.2 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานการใหบ้ริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1 

1/2565  วนัองัคารที่ 8 กุมภาพนัธ ์2565 2 

ขอเล่ือนไปน าเสนอในการประชุมครั้งตอ่ไป 3 

1.3 สรุปการประชุมคณะกรรมการแพทยข์อง ก.พ. ครั้งที่ 1/2565 วนัศุกรท์ี่ 18 กุมภาพนัธ ์2565 4 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุรณี  กาญจนถวลัย ์6 

ศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงบุรณี  กาญจนถวลัย์ น าเสนอสรุปการประชุมคณะกรรมการแพทยข์อง 7 

ก.พ. ครั้งท่ี 1/2565 วนัศุกรท่ี์ 18 กุมภาพนัธ์ 2565 รายละเอียดของการประชุมเป็นเน้ือหาท่ีต่อเน่ืองจากการ8 

ประชุมครั้งท่ีผ่านมาในประเด็นส าคญั คือ การปรบัขอ้ก าหนดโรคท่ีเป็นขอ้หา้มการบรรจุเป็นขา้ราชการของ ก.พ. 9 

โดยยังไม่ครอบคลุมถึงการรับเขา้ศึกษา และจะต้องน าเขา้พิจารณาในคณะกรรมการของ ก .พ. ก่อน จึงจะ10 

ประกาศใชไ้ด ้ มีประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น คือ โรคท่ีเป็นขอ้ก าหนดเดิม และโรคท่ีเสนอเพ่ิม  ดงัน้ี  11 

1.  โรคท่ีเป็นขอ้ก าหนดเดิม ไดแ้ก่ โรควณัโรคระยะแพร่กระจายเช้ือ  โรคเทา้ชา้งในระยะปรากฏ12 

อาการเป็นท่ีรงัเกียจของสงัคม  โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ  และโรคพิษสุราเร้ือรงั  โดยคณะกรรมการพิจารณาตัด13 

โรควณัโรคระยะแพร่กระจายเช้ือออก เน่ืองจากเป็นโรคท่ีสามารถรกัษาใหห้ายได ้ ส่วนอีก 3 โรค ใหค้งไว ้ 14 

2.  โรคท่ีเสนอเพ่ิม ไดแ้ก่ โรคเร้ือน  โรคสมองเส่ือม  โรคไตวายเร้ือรงั ซ่ึงท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ไม่15 

อยู่ในขอ้ก าหนดเป็นโรคตอ้งหา้ม  ส่วนโรคท่ีพิจารณาเพ่ิมในขอ้ก าหนด ไดแ้ก่ โรคทางจิต (Psychosis) หรือโรค16 

อารมณ์แปรปรวนผิดปกติ (Mood disorder) ท่ีมีอาการเด่นชดั รุนแรงและเร้ือรงั ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติั17 

หนา้ท่ี  18 

โดยสรุป ข ้อก าหนดโรคท่ีเป็นข้อห้ามการบรรจุเป็นข้าราชการของ ก .พ. จากท่ีประชุมของ19 

คณะกรรมการ มีดงัน้ี  1. โรคเทา้ชา้งในระยะปรากฏอาการเป็นท่ีรงัเกียจของสงัคม  2. โรคติดยาเสพติดใหโ้ทษ             20 

3. โรคพิษสุราเร้ือรงั และ 4. โรคทางจิต (Psychosis) หรือโรคอารมณแ์ปรปรวนผิดปกติ (Mood disorder) ท่ีมี21 

อาการเด่นชดั รุนแรงและเร้ือรงั ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 22 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 23 

1.4 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทย ์ครั้งที่ 2/2565         24 

วนัจนัทรท์ี่ 28 กุมภาพนัธ ์2565 25 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์27 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา28 

สนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทย ์ครั้งท่ี 2/2565 วนัจันทร์ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565  ท่ีประชุมมีการแลกเปล่ียน29 

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นเร่ืองการอยู่เวร 8 ชัว่โมง และการท างานในวนัหยุดของแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะท่ีมี30 

การระบุไวใ้นส าหรบับนัทึกความร่วมมือในการฝึกอบรมแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะระหว่างแพทยสภากบัหน่วยฝึกอบรม 31 

ปัจจุบัน MOU ยังไม่ไดมี้การขอ้สรุปเน่ืองจากตอ้งน ามาแกไ้ขใหม่ทบทวนอีกครั้ง รายละเอียดดังเอกสาร32 

ประกอบการประชุม  33 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 34 

  35 
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1.5 การรบั Elective นิสิตนกัศึกษาแพทย ์ในปีการศึกษา 2564 (ขอ้มูล ณ วนัที่ 24 มกราคม 2565) 1 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั  2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอขอ้มลูการรบั Elective นิสิตนักศึกษาแพทย ์4 

ในปีการศึกษา 2564 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2565) หลงัจากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบั5 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2565 มีสถาบนัใหข้อ้มูลการรบั Elective 6 

นิสิตนักศึกษาแพทย ์ในปีการศึกษา 2564 เพ่ิมเติม  ทั้งน้ีหากสถาบนัใดมีการเปล่ียนแปลงหรือมีขอ้มลูเพ่ิมเติม7 

สามารถเขา้ไปอพัเดทขอ้มลูไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง กสพท 8 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 9 

1.6 ก าหนดการประชุม กสพท ประจ าปี 2565 10 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์12 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอก าหนดการประชุม กสพท ประจ าปี 2565   13 

สืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงเจา้ภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  14 

ร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้ ง ท่ี  2 ในวันท่ี  22 เมษายน 2565 จาก คณะแพทยศาสตร ์15 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เป็น คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั รายละเอียดดงัตาราง 16 

สถาบนั  ก าหนดวนัประชุม 
กรรมการ

อ านวยการ 

กรรมการ 

บริหาร 

 คณะแพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ศุกร ์ 21 มกราคม 2565 1 1 

 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร ศุกร ์ 4 มีนาคม 2565   2 
 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ศุกร ์ 22 เมษายน 2565 2 3 
 

วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ศุกร ์ 10 มิถุนายน 2565   4 

 

คณะแพทยศาสตรว์ชิรพยาบาล 

มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
ศุกร ์ 22 กรกฎาคม 2565 3 5 

 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยันราธิวาส

ราชนครินทร ์
ศุกร ์ 2 กนัยายน 2565   6 

 

วิทยาลยัแพทยศาสตรศ์รีสวางควฒัน 

ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์
ศุกร ์ 21 ตุลาคม 2565 4 7 

 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา ศุกร ์ 9 ธนัวาคม 2565   8 
 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 17 
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1.7 (เพ่ิมเตมิ)  แพทยสภาอนุมตัริบัรองจ  านวนการรบันักศึกษาเกินศกัยภาพยอ้นหลงั 1 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 2 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์3 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอหนังสือจากแพทยสภาอนุมติัรบัรองจ านวน4 

การรบันักศึกษาเกินศกัยภาพยอ้นหลงั โดยแพทยสภาขอใหแ้จง้คณะแพทยศาสตรใ์นการประชุม กสพท กรณีรบั5 

นักศึกษาเกินศักยภาพตอ้งแจง้ขออนุมติัจากคณะกรรมการแพทยสภาเป็นรายปี เพ่ือประโยชน์ต่อตวันักศึกษาใน6 

การสมคัรสอบของ ศรว. ต่อไป และเน้นย ้าเร่ืองการรบันักศึกษาในแต่ละปี สถาบนัไม่สามารถรบัเกินศักยภาพท่ี7 

ไดร้บัอนุมติัจากแพทยสภาได ้หากมีเหตุผลความจ าเป็นตอ้งรบันักศึกษาเกินศักยภาพในปีน้ันๆ ใหส้ถาบนัท า8 

หนังสือแจง้ขออนุมติัแพทยสภาก่อนท่ีจะรบันักศึกษาทุกครั้ง  9 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 10 

วาระที่ 2 รบัรอง/รบัทราบ สรุปผลการประชุม 11 

2.1 รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 12 

ครั้งที่ 8/2564  วนัศุกรท์ี่ 3 ธนัวาคม 2564  ณ หอ้งประชุมดอยตงุ อาคารวนัชยั ศิริชนะ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 13 

และการประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting (สนง. กสพท เวียนแจง้กรรมการบริหารพิจารณารบัรอง ทาง14 

อีเมล เม่ือวนัที่ 24 มกราคม 2565) 15 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 16 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์17 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์18 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยศิ์ริเกษม ศิริลกัษณ ์น าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร19 

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 8/2564 วันศุกร์ท่ี 3 ธันวาคม 2564 ณ หอ้งประชุมดอยตุง 20 

อาคารวนัชยั ศิริชนะ มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง และการประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting เพ่ือขอท่ีประชุมรบัรอง 21 

มตทิี่ประชุม : รบัรองรายงานการประชุมตามเสนอ 22 

2.3 รบัทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ 23 

ครั้งที่ 1/2565 วนัศุกรท์ี่ 21 มกราคม 2565  ณ หอ้งประชุมอารี วลัยะเสวี ชั้น 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร ์24 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต และการประชุมออนไลน ์ดว้ยระบบ Google Meeting 25 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 26 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์27 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์28 

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ แจ้งท่ีประชุมเพ่ือรับทราบผลการประชุม29 

คณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งท่ี 1/2565 วนัศุกรท่ี์ 21 มกราคม 2565  ซ่ึง30 

จะไดน้ าเสนอเพ่ือขอรบัรองจากคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ต่อไป 31 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 32 

  33 
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วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา 1 

3.1  แนวทางบริหารการจดัสอบเพ่ือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2565-2566 2 

เอกสารประกอบ : 2 ฉบบั  3 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์4 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์น าเสนอสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของ5 

อาจารยเ์ก่ียวกบัการจดัสอบของ ศรว. โดยผลการส ารวจพบวา่ การจดัสอบเพ่ือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 6 

ขัน้ตอนท่ี 1-3  มีความเหมาะสมทั้งในดา้นของเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผล  เกณฑก์ารตดัสินผลสอบ  อายุการเก็บผลสอบ  7 

และอาจารยโ์ดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัการท างานของ ศรว.  และในส่วนของผลการส ารวจความคิดเห็นของ8 

แพทยใ์ชทุ้นเร่ืองการสอบเพ่ือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนท่ี 3  ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การใชเ้คร่ืองมือใน9 

การวดัผลทั้ง 4 ชนิด คือ OSCE, Procedural skills, MEQ และ Long case examination รวมทั้งระยะเวลาการ10 

เก็บผลสอบมีความเหมาะสม  ซ่ึงจากขอ้มลูดงักล่าว ศรว. ยงัตอ้งการความคิดเห็นจากท่ีประชุมเพ่ือเป็นขอ้มูลใน11 

การพิจารณาปรบัเปล่ียนการจดัสอบโดยยงัคงคุณภาพในการคดักรองผูส้มควรประกอบวิชาชีพเวชกรรมต่อไป 12 

ขอ้อภิปรายในการประชุม มีดงัน้ี 13 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย ์แจง้ท่ีประชุมว่าในปีการศึกษา 2565 การสอบ14 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 การสอบ MEQ, Manual kills และ Long case examination ยงัจดัสอบเหมือนเดิม แต่15 

ดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนั การจดัสอบ OSCE น้ันยงัไม่ไดว้างแผนว่าจะจดัสอบโดย ศรว. หรือไม่ อย่างไรก็ตาม 16 

ศรว. จะจดัการสมัมนาในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2565  โดยตอ้งการความเห็นจากอาจารยทุ์กท่านเก่ียวกบัการจดัสอบ17 

ในปัจจุบนั เช่น การแบ่งประเภทการสอบ จ านวนขอ้สอบ มาตรฐานขอ้สอบ เกณฑต์ดัสินผลสอบ และระยะเวลา18 

การเก็บผลสอบ เพ่ือน าขอ้มลูไปพิจารณาทบทวนแผนการด าเนินการจดัสอบ รวมทั้งรูปแบบการจดัสอบ OSCE 19 

ในปีน้ีดว้ย ท่ีผ่านมา ศรว. มีความพยายามจะแกห้ลักเกณฑก์ารประเมินใหย้ืดหยุ่นมากขึ้ น ซ่ึงไม่สามารถแกไ้ด้20 

โดยง่าย เน่ืองจากเป็นขอ้บงัคบัของแพทยสภา หากมีขอ้บงัคบัใหม่ออกมาเราจะพฒันาการจดัสอบใหม้ี flexibility 21 

ได้อย่างไร จึงต้องการขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการปรับเปล่ียน หรือเป็นแนวทางในการออกหลักเกณฑ์การประเมิน              22 

โดยรวบรวมขอ้มลูน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ คราวหนา้ 23 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์รุชา  ตรีศิริโชติ เสนอความเห็นว่าเน่ืองจากขอ้สอบมีหลาย part อยาก24 

ใหม้ีการพิจารณาปรบัเปล่ียนเกณฑใ์หนั้กเรียนยงัสอบ NLE1 และ NLE2 ไม่ผ่าน แต่สามารถสอบ NLE3 ในส่วน25 

หตัถการได ้  26 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์แจง้วา่ขอ้ก าหนดดงักล่าวอยู่ในส่วนขอ้บงัคบั27 

ของแพทยสภา ซ่ึงนักเรียนควรสอบผ่านในระดบัความรูก้่อน แลว้จึงสอบในส่วนของการปฏิบติั แต่ในปีน้ีไดแ้จง้ให้28 

สถาบนัสามารถประเมิน OSCE ตามความสามารถ 7 ดา้นไปก่อน และผลสอบจะสมบรูณก็์ต่อเมื่อสอบขั้นตอนท่ี 29 

1 และขัน้ตอนท่ี 2 ผ่านแลว้ 30 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงกันยิกา  ช านิประศาสน์ แสดงความเห็นว่า ควรตอ้งด าเนินการหา31 

ขอ้มลูประกอบการตดัสินใจใหช้ดัเจน เช่น การท าวิจยั และเสนอว่าควรตอ้งมีทีมท างานก าหนด input ท่ีเหมาะสม 32 

มีการวิเคราะห์อย่างแทจ้ริง รวมทั้งตอ้งหาขอ้มูลเชิงประจักษ์ว่า  ผูท่ี้ยงัไม่ผ่าน NLE มีปัญหาในการปฏิบัติงาน33 

หรือไม ่34 
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รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล ใหข้อ้เสนอแนะว่า เห็นดว้ยกบัการท าวิจยัเพ่ือใหไ้ด้1 

ขอ้มลูท่ีชดัเจนว่าการจดัสอบฯ ตอบโจทยอ์ะไรบา้ง และเน่ืองจากการส ารวจความคิดเห็นเป็นแค่ความรูสึ้ก ดงัน้ัน2 

ควรตอ้งมกีารเก็บขอ้มลูเป็นระบบ เป็นงานวิจยัท่ีชดัเจน 3 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม  ป่ินเจริญ เสนอความเห็นว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการ4 

ปฏิบติังานในอนาคต การวดัความรูค้วรมีการจดัสอบแบบ Open book เช่น การสอบ MEQ ไม่สอดคลอ้งกบัการ5 

ท างานในอนาคต หากจะจดัสอบแบบ Close book ควรเป็นโรค Common และการก าหนด MPL ในขอ้สอบ NLE1  6 

น่าจะให ้GP เขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินความยาก หรือมีการพิจารณาความยากหลงัการสอบดว้ย และเสนอ7 

ว่าในการรวบรวมขอ้มูล input ควรใหม้ีผูเ้ก่ียวขอ้งของ CPIRD ในฐานะผูร้่วมผลิตฯ และผูใ้ชบ้ณัฑิตเขา้มาให้8 

ความเห็นดว้ย 9 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยศิ์ริเกษม  ศิริลกัษณ ์แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า กระบวนการเรียนการ10 

สอนและการวดัประเมินผลในระดบัอุดมศึกษาตอ้งปรบัเปล่ียนไปตามยุคสมยั รวมทั้งเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาท11 

จึงตอ้งปรบัเปล่ียนระเบียบขอ้บงัคบัท่ีลา้สมยั ซ่ึงควรตอ้งท าทั้งระบบอุดมศึกษา  12 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ เสนอความเห็นว่า เราน่าจะได ้input จาก13 

กรรมการอ านวยการและกรรมการบริหาร กสพท  ตอ้งโดยมีประเด็นท่ีชดัเจน เช่น ประเภทการสอบ การบริหาร14 

จดัการสอบ การจดัหาขอ้สอบ การพัฒนาคุณภาพขอ้สอบ การจดัท าเกณฑ์ผ่าน  การท าวิจยัมีประโยชน์มากแต่15 

อาจจะใชเ้วลาเยอะมากเกินไป 16 

มตทิี่ประชุม : เห็นชอบ ทั้งน้ีหากคณะกรรมการท่านใดมีขอ้มลูเพ่ิมเติม ขอใหแ้จง้ ศรว. ภายในวนัท่ี 17 

31 มีนาคม 2565  เพ่ือเตรียมขอ้มลูในการสมัมนา ในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2565 18 

3.2   การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย (พศท.) ครั้งที่ 22 19 

เอกสารประกอบ :  1  ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์21 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนงลกัษณ ์ คณิตทรพัย ์22 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์น าเสนอขอ้มลูสรุปการประชุมแพทยศาสตรศึกษา23 

แห่งชาติ (พศช.) ท่ีผ่านมา โดยมีการประชุมมาทั้งหมด 9 ครั้ง (จัดประชุมทุก 7 ปี) การประชุมวิชาการ24 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย (พศท.) มีการประชุมมาทั้งหมด 21 ครั้ง (จัดประชุมทุกปี) และขอ25 

ประชาสมัพนัธส์ถาบนัท่ีมีความพรอ้มในการรบัเป็นเจา้ภาพการจดัประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศ26 

ไทย (พศท.) ครั้งท่ี 23-26 และการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ (พศช.) ครั้งท่ี 10 โดยจะก าหนดสถาบนั27 

เจา้ภาพในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมบริหารฯครั้งต่อไป   28 

และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์  คณิตทรัพย์ น าเสนอความคืบหน้าการจัดประชุม29 

วิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย (พศท.) ครั้งท่ี 22  โดยวางแผนการจัดประชุมเป็นแบบ Onsite 30 

จ านวน 3 วนั ในสปัดาหสุ์ดทา้ยของเดือนมกราคม 2566  สถานท่ีจดั ภายในกรุงเทพหรือปริมณฑล อาจจะเป็น31 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชัน่โฮเทล หรือโรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอรป์ารค์รงัสิต  ส าหรบั Theme การจดั32 

ประชุมและรายละเอียดอ่ืนๆ  หากมีขอ้มลูท่ีชดัเจนจะแจง้ใหท้ราบอีกครั้ง  33 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบและเห็นชอบ 34 

 35 
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วาระที่ 4 ความกา้วหนา้ของงานตอ่เน่ือง 1 

4.1 การสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตร2 

บัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง  (Direct 3 

Admissions) ของกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565  และแนวทางการจดัการ4 

ทดสอบ TCAS  ปีการศึกษา 2566 5 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม 7 

รองศาสตราจารย์ นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม รายงานความกา้วหน้าการจดัสอบคดัเลือกบุคคลเขา้8 

ศึกษาฯ โดยการบริหารจดัการขอ้สอบ สนามสอบ เรียบรอ้ย  มีการปรบัยา้ยสนามสอบ 2 โรงเรียน ในสนามสอบ9 

จงัหวดัขอนแก่น เน่ืองจากมีการจดัสอบเขา้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ในวนัเดียวกนั 10 

การเตรียมมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตามนโยบายของศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาด11 

ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) 12 

1.  จัดท่ีนัง่สอบระยะห่าง 1 เมตร และมีมาตรการใส่หน้ากากอนามยั จัดเจลแอลกอฮอล์ส าหรับ         13 

ลา้งมือ และอ่ืนๆ 14 

2.  เน่ืองจาก ศบค. มีนโยบายใหผู้ติ้ดเช้ือท่ีไม่มีอาการเขา้สอบดว้ย  คณะท างานด าเนินการจดัสอบฯ 15 

อยู่ระหว่างการร่างขอ้ก าหนดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั ศบค. และจะประชุมคณะท างานฯ และผูร้บัผิดชอบสนามสอบ16 

อีกครั้ง ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม 2565 17 

3.  ใหก้รรมการจดัสอบ ผูคุ้มสอบ และผูเ้ขา้สอบ ตรวจ ATK ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มีนาคม 2565 และ18 

รายงานผลภายในเวลา 16.00 น. 19 

4.  ผูเ้ขา้สอบท่ีมีผล ATK – negative  และมีความเส่ียงจดัใหส้อบหอ้งแยก 20 

5.  ผูเ้ขา้สอบท่ีมีผล ATK – positive จดัใหส้อบหอ้งพิเศษ  ในกรุงเทพฯ จะประสานใหส้อบท่ีมหาวิทยาลยั 21 

ธรรมศาสตร ์ ส่วนสนามสอบต่างจงัหวดั จะสอบท่ีโรงพยาบาล หรือหอ้งสอบแยกพิเศษ 22 

6.  ผูคุ้มสอบท่ีมีผล ATK – positive  จะไมอ่นุญาตใหป้ฏิบติังาน 23 

7.  ไดท้ าหนังสือถึง ศบค. และประสานงานโดยใกลชิ้ดกบักรมอนามยั  ศบค.  และ สสจ. 24 

การสอบวิชาเฉพาะในปีการศึกษา 2566  มีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี  25 

1.  เป็นการสอบแบบ paper based  เน่ืองจากทาง ทปอ. ยงัไมพ่รอ้มจดัแบบ computer based 26 

2.  จดัสอบร่วมกบั ทปอ.  เป็น TPAT 1  ซ่ึงสอบในเดือนธนัวาคม 2565 27 

3.  การรบัสมคัร  จะประเมินความพรอ้มของระบบรบัสมคัร MyTCAS ของ ทปอ. ก่อน 28 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 29 

4.2 การด าเนินการของสถาบนัรบัรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร ์(IMEAc) 30 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 31 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์ 32 

ศาสตราจารย ์นายแพทยพ์งษ์ศกัด์ิ  วรรณไกรโรจน์  รายงานผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 33 



10 

 

1.  สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ท่ีอยู่ระหว่างการ1 

ด าเนินการก่อน site visit คือวิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้ ขอรบัการตรวจประเมินหลกัสูตรแพทยศาสตร2 

บณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564  ก าหนดตรวจประเมินวนัท่ี 14–16 มีนาคม 2565 3 

2.  สถาบนัท่ีขอรบัการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ท่ีอยู่ระหว่างการ4 

ด าเนินการหลงั site visit คือ ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ขอรบัการตรวจประเมิน5 

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564  ตรวจประเมินเมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกายน – 2 ธนัวาคม 6 

2564 7 

3.  การส่งรายงานประจ าปี 2565 8 

สถาบันท่ีมีก าหนดส่งรายงานความก้าวหน้า เดือนกุมภาพันธ์ 2565  จ านวน 6 สถาบัน                 9 

(เลยก าหนดเวลา 4 สถาบนั)   10 

สถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ เดือนพฤษภาคม 2565  จ านวน 7 สถาบนั 11 

สถาบนัท่ีมีก าหนดส่งรายงานความกา้วหนา้ เดือนสิงหาคม 2565  จ านวน 6 สถาบนั 12 

4.  สถาบันท่ีมีก าหนดตรวจติดตามเดือนพฤษภาคม 2565 คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย13 

กรุงเทพธนบุรี  และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ 14 

ทั้งน้ีขอใหส้ถาบนัผลิตแพทยเ์ขียนรายงานความกา้วหน้าโดยใชแ้บบฟอรม์ใหม่ซ่ึง สมพ. จะจดัส่งให้15 

สถาบนัผลิตแพทยเ์ป็นแห่งๆ ไป  ในกรณีท่ีสถาบนัผลิตแพทยม์ีหลกัสูตรด าเนินการทั้งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตร16 

ปรบัปรุงอยูด่ว้ยกนั ขอใหส้ถาบนัเขียนรายงานความกา้วหน้าของทั้ง 2 หลกัสูตร  สถาบนัผลิตแพทยส์ามารถเขียน17 

มาในรายงานฉบบัเดียวกนัโดยในแต่ละขอ้ก าหนดท่ีมีการด าเนินการท่ีเปล่ียนแปลงของหลกัสูตรใด ใหร้ะบุว่าเป็น18 

ของหลกัสูตรน้ันๆ  ส่วนสถาบนัผลิตแพทยท่ี์รายงานการปรบัปรุงแกไ้ข ใหใ้ชแ้บบฟอรม์การรายงานการปรบัปรุง19 

แกไ้ขแบบฟอรม์เดิม 20 

5.  หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต และรบัรองสถาบนัผลิต21 

แพทย ์พ.ศ. 2564 22 

สถาบันท่ีจะขอรับการตรวจประเมิน การขอเปิดด าเนินการ/ปรบัปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต 23 

การขอเพ่ิมศักยภาพ การขอเพ่ิมสถาบันร่วมผลิต ให้ใช้เกณฑ์ TMC.WFME.BME.Standards (2021) หรือ 24 

หลกัเกณฑก์ารขอเปิดด าเนินการหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต และรบัรองสถาบนัผลิตแพทย ์(ส าหรบัสถาบนัเปิด25 

ด าเนินการใหม)่ แลว้แต่กรณี สามารถ download เกณฑม์าตรฐาน เอกสารท่ีใชส้ าหรบัการขอตรวจประเมิน SAR 26 

Template และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้  www.imeac.org  ทั้งน้ี สมพ. ก าลงัพฒันาโปรแกรมการรบัตรวจ27 

ประเมินทางเว็บไซต์ ขอใหส้ถาบันท่ีตอ้งการจะขอรับการตรวจประเมิน กรุณาติดต่อ สมพ. เพ่ือรับค าช้ีแจง28 

รายละเอียดการกรอกขอ้มลูในโปรแกรมผ่านเว็บไซต ์29 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 30 

4.3 คณะท างานวิชาการ(แพทยศาสตรศึกษา) กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย 31 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 32 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุธิดา  สมัฤทธ์ิ 33 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุธิดา  สมัฤทธ์ิ น าเสนอค าสัง่กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศ34 

ไทย ท่ี 4/2565 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกครูแพทยแ์ห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมีหน้าท่ี35 
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ก าหนดหลกัเกณฑ ์กระบวนการ และวิธีการตดัสินผล  พิจารณากลัน่กรอง ขอ้มลู ประวติั และผลงานของบุคคลท่ี1 

ไดร้บัการเสนอช่ือ น าผลการคดัเลือกเสนอต่อกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณาใหค้วาม2 

เห็นชอบ 3 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 4 

4.4 คณะท างาน โครงการ: นกัศึกษาแพทยป์ลอดบุหรี่ 5 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 6 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 7 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล ไดแ้จง้ท่ีประชุมรบัทราบ  ในปี 2022 องคก์ารอนามยัโลก 8 

จะมอบรางวลั Dr.LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health แก่ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทย์9 

ประกิต  วาทีสาธกกิจ  และขอรายงานความคืบหน้าโครงการ: นักศึกษาแพทยป์ลอดบุหร่ี โดยสรุปดังน้ี ตามท่ี 10 

กสพท ไดม้ีมติสนับสนุนใหส้ถาบนัผลิตแพทยท์ัว่ประเทศ ด าเนินนโยบายโครงการ “นักศึกษาแพทยไ์ทยปลอด11 

บุหร่ี”  จึงขอความร่วมมือจากทุกสถาบนัใหด้ าเนินการในส่วนของการรบันักศึกษาใหม่ ดงัน้ี 12 

1.  จดัใหม้ีช่องทางแจง้นักเรียนท่ีจะสมคัรเขา้ศึกษาแพทยท์ราบรายละเอียดของโครงการ “นักศึกษา13 

แพทยไ์ทยปลอดบุหร่ี” โดยนักเรียนท่ีจะสมคัรเขา้ศึกษาแพทยค์วรจะเป็นคนท่ีไม่สูบบุหร่ี หากสูบบุหร่ีอยู่ ควรท่ีจะ14 

เลิกสบู 15 

2.  จดัใหม้ีช่องทางเพ่ือกรอกประวติัการใชย้าสูบทุกประเภทรวมทั้งบุหร่ีไฟฟ้า ตามแบบฟอรม์ท่ีทาง16 

สถาบนัเห็นวา่เหมาะสม 17 

3.  นักเรียนท่ีไดร้บัคดัเลือกเขา้ศึกษาแพทยทุ์กคนจะลงนามในขอ้ตกลง และยินยอมท่ีจะปฏิบติัตาม18 

แนวทางการด าเนินการของโครงการฯ ทั้งยินยอมหากมีการตรวจเพื่อยืนยนัการเลิกใชย้าสบู 19 

4.  กรณีท่ีนักศึกษาแพทยเ์ป็นผูท่ี้สูบบุหร่ี และไม่สามารถท่ีจะเลิกไดด้ว้ยตนเอง จะตกลงยินยอมเขา้20 

ร่วมโครงการเลิกบุหร่ีท่ีสถาบนัจดัให ้และจะไดร้บัการรกัษาโดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 21 

5.  นักศึกษาแพทย์ท่ียงัเลิกสูบบุหร่ีไม่ได ้จะยินยอมท่ีจะเขา้รับการรักษาเพ่ือเลิกสูบบุหร่ีปีละครั้ง           22 

ครั้งละประมาณ 3 เดือน จนกวา่จะเลิกสบูได ้23 

6.  กรณีท่ีนักศึกษาอยู่ในระหว่างเขา้โครงการรกัษา และยงัเลิกสูบบุหร่ีไม่ได ้  นักศึกษาจะไม่สูบบุหร่ี24 

ในโรงพยาบาล สถานศึกษา สถานท่ีฝึกงาน และต่อหนา้สาธารณะ 25 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 26 

4.5  โครงการผลิตแพทยเ์พิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและ27 

นวตักรรม และกระทรวงสาธารณสุข (2561-2570) ระยะที่ 2 (2565-2570) 28 

เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 29 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 30 

  ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยอ์นุวฒัน์  สุตณัฑวิบลูย ์31 

  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนฯ คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล 32 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ  และผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์33 

อนุวฒัน์  สุตณัฑวิบลูย ์รายงานความคืบหน้าโครงการผลิตแพทยเ์พ่ิมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561–2570 ระยะ34 

ท่ี 2 (พ.ศ. 2565–2570) ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรี และแจง้เวียนใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้35 
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ความเห็น พรอ้มแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ปัจจุบันก าลังพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินงานผลิตแพทย์ใน1 

รูปแบบ Google sites เพ่ือป้องกนัการแกไ้ขขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต  สามารถรวบรวมและประมวลผลขอ้มูล2 

รวดเร็ว  มีฐานขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันตรงกับสถาบันผลิตแพทย ์ แสดงภาพรวมผลการด าเนินงานผลิตแพทยทุ์ก3 

สถาบนัได ้ กรณีขอแกไ้ขขอ้มลู สถาบนัผลิตแพทยต์อ้งมีหนังสือถึง กสพท  จึงจะมอบใหผู้แ้ทนของสถาบนัเขา้แกไ้ข4 

ขอ้มลูได ้ทั้งน้ีเพ่ือใหร้ะบบดงักล่าวไดร้บัการพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงขอใหต้วัแทนสถาบนัผลิตแพทย ์5 แห่ง 5 

น าร่องทดสอบระบบ ไดแ้ก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 6 

ขอนแก่น  คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี7 

สุรนารี และคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 8 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 9 

4.6 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง การใชย้าอยา่งสมเหตผุล (Rational Drug Use) 10 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 11 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล 12 

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์านุภาพ  เลขะกุล น าเสนอหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการอาหาร13 

และยา เร่ือง การคัดเลือกสถาบันการศึกษาตัวอย่างดา้นการจัดการเรียนการสอนการใชย้าอย่างสมเหตุผล               14 

ปี 2565 โดยใหแ้ต่ละสถาบันส่งรายงานประเมินตนเอง  ซ่ึง ณ ปัจจุบันมี 3  สถาบัน ท่ีส่งขอ้มูลแลว้ ไดแ้ก่  15 

มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลยับูรพา  และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  ทั้งน้ี 16 

ขอใหส้ถาบนัท่ียงัไมไ่ดส้่งรายงานประเมินตนเอง ใหส้่งมาภายในเดือนมีนาคมน้ี   17 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 18 

4.7 คณะท างานเพื่อพฒันาการเรียนการสอนเรื่อง ความปลอดภยัของผูป่้วย (Patient Safety) 19 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 20 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล 21 

ศาสตราจารย ์นายแพทยช์ยัรตัน์  ฉายากุล แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 22 

1.  คณะท างาน ไดจ้ดัท าแบบประเมินตนเองของสถาบนัในการจดัการเรียนการสอนและการประเมิน23 

เร่ืองความปลอดภัยของผูป่้วย เพ่ือใชป้ระโยชน์เพ่ิมเติมในการประเมินหลกัสูตรตามเกณฑข์อง WFME และเป็น24 

การแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างสถาบนั โดยขอความร่วมมือสถาบนัใหข้อ้มูลผ่าน Google form ภายในเดือน25 

มีนาคม 2565  26 

2.  สมพ. / IMEAc จะจดั webinar ในหวัขอ้ “Teaching Patient and Personnel Safety in 27 

Undergraduate Medical Education: how it works effectively” ในวนัศุกรท่ี์ 8 เมษายน 2565  เวลา 13.00 – 28 

14.00 น. หากมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจะเวียนแจง้ผ่าน line กลุ่ม 29 

3.  การรวบรวมแนวทางเพ่ือจดัท าเน้ือหา และ EPA เร่ือง “Personal Safety” ก าลงัอยู่ในระหว่าง30 

ด าเนินการ โดยขั้นตน้คาดว่าจะใหค้รอบคลุมหวัเร่ืองต่อไปน้ี ไดแ้ก่ Workplace, Infection Prevention and Control, 31 

Mental Health, Social Media และ Legal Issue      32 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 33 
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4.8 คณะท างานเพื ่อพิจารณาปร ับปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพื ่อร ับ1 

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for 2 

National License 2012) 3 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 4 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยรุ่์งนิรนัดร ์ ประดิษฐสุวรรณ 5 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ รายงานความคืบหน้าการพิจารณา6 

ปรบัปรุงเกณฑค์วามรูค้วามสามารถในการประเมินเพ่ือรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555  ดงัน้ี 7 

หมวด ค. สุขภาพและการสรา้งเสริมสุขภาพ 8 

โดยคณะท างานฯ ไดน้ าเกณฑฉ์บบัปี 2555  ส ารวจความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ว่าเร่ืองใดท่ี9 

ยงัควรเรียนและจะไดน้ าไปใชง้านจริง โดยแบ่งการสอบถามเป็น 2 กลุ่ม คือ  10 

- สอบถามจากกลุ่มยอ่ย ประกอบดว้ย Intern, Family medicine และแพทยห์น่วยงานเทศบาล 11 

- ท าแบบส ารวจผ่าน Google form 12 

คณะกรรมการฯ เห็นดว้ยในแนวทางท่ีไดส้ ารวจความเห็นจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย แต่จากการส ารวจไม่ได้13 

ลงในรายละเอียดมากนัก จึงขอใหค้ณะท างานฯ ส ารวจความคิดเห็นของผู ้มีส่วนไดเ้สียอีกครั้ง   โดยขอใหล้ง14 

รายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ และน าเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง โดยเสนอรปูแบบไว ้2 แบบ คือ 15 

- แบบท่ี 1  ใหค้ณะท างานฯ นัดประชุมและเชิญผู ้มีส่วนได้เสียในขอ้คิดเห็นลงรายละเอียด         16 

แต่ละขอ้  17 

- แบบท่ี 2  ขอความเห็นจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย อาจจะในรูปแบบของการท าแบบสอบถาม แต่ขอใหล้ง18 

รายละเอียดใหช้ดัเจนในแต่ละขอ้ 19 

หมวด ง. เวชจริยศาสตร ์20 

คณะท างานฯ ไดด้ าเนินการทบทวนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ โดยสรุปการทบทวนไดด้งัน้ี 21 

นิยามค าจ ากัดความของทุกกลุ่มไวว้่า “ผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม อธิบายหลักการ สามารถ22 

ประยุกตใ์ชห้ลกัการและปฏิบติัตนในเวชปฎิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งต่อ และ/หรือขอค าปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ23 

ไดอ้ยา่งเหมาะสม” ยงัคงเกณฑเ์ดิมไวเ้ป็นส่วนมาก แต่น ามาแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี 24 

กลุ่ม 1  หลกัการพ้ืนฐานทางเวชจริยศาสตร ์(Ethical principles for medical professions) 25 

กลุ่ม 2  จริยธรรมในเวชปฏิบติั (ethics in clinical practice) 26 

กลุ่ม 3  เวชจริยศาสตรใ์นสภาวะพิเศษ/ซบัซอ้น (Specific ethical issues) 27 

กลุ่ม 4  จริยธรรมการวิจยั (Research ethics) 28 

กลุ่ม 5  ความสมัพนัธร์ะหวา่งสหสาขาวิชาชีพ (Inter professional relationship) 29 

กลุ่ม 6  อ่ืน ๆ 30 

โดยเกณฑฯ์ ท่ีเพ่ิมเติมจากของเดิม มีดงัน้ี 31 

- จริยธรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โทรเวช และการส่ือสารสู่สาธารณะ (Ethics for using 32 

information technology, telemedicine and public communication) อยูใ่นกลุ่มท่ี 6  อ่ืน ๆ 33 

- การรกัษามาตรฐานวิชาชีพ (Maintaining professional standards) อยูใ่นกลุ่มท่ี 6  อ่ืน ๆ 34 

 35 
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โดยเกณฑฯ์ ท่ีตดัออก มีดงัน้ี 1 

- จริยธรรมเก่ียวกบัการสาธารณสุขและการสรา้งเสริมสุขภาพ (ethics of public health and 2 

health promotion)  เน่ืองจากเห็นวา่มีความเก่ียวขอ้งและควรอยูใ่นหมวด ค. 3 

- ความประมาทเลินเล่อทางการแพทย ์(medical negligence) เน่ืองจากสามารถรวมกบัความ4 

เป็นวิชาชีพ และการรกัษามาตรฐานวิชาชีพได ้5 

- ความประพฤติผิดทางวิชาชีพ (professional misconduct) เน่ืองจากสามารถรวมกบัความเป็น6 

วิชาชีพ และการรกัษามาตรฐานวิชาชีพได ้7 

- สถานการณท์างคลินิกอ่ืนๆ ท่ีจ าเพาะในแต่ละภูมิภาค (any other specific regional clinical 8 

situations) เน่ืองจากไมจ่ าเป็นตอ้งแยกจ าเพาะแต่ละภมูิภาค 9 

- การจดัสรรทรพัยากรในระบบบริบาลสุขภาพ (resource allocation in the health care system) 10 

เน่ืองจากเห็นวา่มีความเก่ียวขอ้ง และควรอยูใ่นหมวด ค. 11 

- ไมแ่ยกเป็นระดบัชั้นปรีคลินิกและคลินิก 12 

- จะน าเกณฑฯ์ ท่ีทบทวนแลว้เสร็จน้ี ท าประชาพิจารณต่์อไป 13 

หมวด จ. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 14 

เน่ืองจากคณะกรรมการฯ เห็นว่าควรพิจารณาเกณฑ์ท่ีทบทวนแลว้ร่วมกับคณะท างานฯ จึงขอให้15 

คณะท างานฯ มาน าเสนอเกณฑท่ี์ไดท้บทวนมา และพิจารณาร่วมกนั เน่ืองจากเกณฑน้ี์จะเป็นเกณฑข์องแพทยใ์น16 

ทุกสาขา จึงเสนอวา่ควรมีแพทย ์GP ร่วมพิจารณาเกณฑน้ี์ดว้ย   17 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 18 

4.9    คณะท างานเพื่อสรรหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสส์  าหรับนิสิตนักศึกษาแพทยใ์นการศึกษาดว้ย19 

ตนเอง 20 

เอกสารประกอบ : 1 ฉบบั 21 

ผูน้  าเสนอ : ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์22 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สูรพนัธุ ์รายงานความคืบหน้าของคณะท างาน ประกอบดว้ย23 

ผูแ้ทนของสถาบนัผลิตแพทย ์โดยช้ินงานท่ีหน่ึง ไดด้ าเนินการกลัน่กรองใน e-learning library ของ True Vworld 24 

platform มีทั้งหมด 18 หวัขอ้  45 หวัขอ้ย่อย  114 บทเรียน  โดยจากหวัขอ้ย่อย 114 บทเรียน คณะท างานได้25 

กลัน่กรองโดยใชคุ้ณสมบติัส าหรบัผูเ้รียนคาบเสน้ Borderline learner เพ่ือท่ีผูเ้รียนน าไปใชป้ระกอบการสอบ NLE 26 

ขั้นตอนท่ี 1, 2 และ 3  จากการคดัเลือกจ านวนบทเรียนท่ีมีคุณสมบติั จ านวน 64 บทเรียน ทั้งน้ี ขอใหผู้บ้ริหาร27 

สถาบนัผลิตแพทยช์่วยประชาสมัพนัธ ์โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ท่ีจะสอบ NLE ในเดือนเมษายนน้ี 28 

ช้ินงานท่ีสอง  คณะท างานไดว้างแผนสรรหาหวัขอ้เพ่ิมเติม จาก 18 หวัขอ้ ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุม ตาม29 

เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยวางแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ จดัสรา้งขึ้ นมา ซ่ึงยงัหาระบบ30 

และกลไกไมไ่ด ้และขอเพ่ิมเติม  31 

หากอาจารย์แพทย์ รวมทั้งนิสิต นักศึกษา มีความประสงค์ Register สามารถแจง้ขอ้มูลมาท่ี32 

ศาสตราจารย ์นาวาเอก นายแพทยอ์นันต ์ โฆษิตเศรษฐ  หรือ ผูช้่วยศาสตราจารย ์นายแพทยจิ์โรจน์  สรูพนัธุ ์33 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 34 
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วาระที่ 5 เรื่องสืบเน่ือง 1 

5.1 เพ่ือทราบ 2 

5.1.1 เรื่องจาก ศูนยป์ระเมินและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 3 

(ศรว.) 4 

เอกสารประกอบ : 3  ฉบบั 5 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ ์6 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ แพทยห์ญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ น าเสนอขอ้มูลการจัดสอบ MEQ 7 

เมื่อวนัท่ี 16 มกราคม 2565 และการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการสอบ MEQ ครั้งท่ี 3 ในวนัท่ี 20 มีนาคม 2565  8 

รวมทั้งแจง้เตือนสถาบนัใหส้่งผลการประเมิน OSCE-equivalent ภายในวนัท่ี 21 มีนาคม 2565  และส่งผลการ9 

ประเมิน Long case & 15 Manual skills ภายในวนัท่ี 4 เมษายน 2565  โดย ศรว. จะรวบรวมขอ้มลูจากทุก10 

สถาบนัและจดัส่งใหแ้พทยสภาภายในเดือนเมษายน เพ่ือรบัรองและอนุมติัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้11 

ทนัระยะเวลาการชดใชทุ้น ทั้งน้ียงัไดน้ าเสนอก าหนดการจดัสอบ ดงัน้ี 12 

- ขัน้ตอนท่ี 1  วนัท่ี 23 เมษายน 2565 13 

- ขัน้ตอนท่ี 2  วนัท่ี 24 เมษายน 2565  14 

- MEQ ครั้งท่ี 4  วนัท่ี 5 มิถุนายน 2565 15 

- ขั้นตอนท่ี 3 (OSCE) วนัท่ี 26 มิถุนายน 2565  (ส าหรบัผูส้ าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 16 

และผูท่ี้ไมผ่่านการประเมิน เมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม 2565) 17 

หากนักศึกษาท่ีมีผลการประเมิน OSCE-equivalent ผ่านแลว้ แต่ยงัสอบขั้นตอนท่ี 1 หรือ18 

ขัน้ตอนท่ี 2  ในเดือนเมษายนไม่ผ่าน จะสามารถเก็บผลการประเมิน OSCE-equivalent ไวไ้ดน้านเท่าไรน้ัน ตอ้ง19 

มีการหารือกนัอีกครั้งหน่ึง 20 

มตทิี่ประชุม : รับทราบและให้แต่ละสถาบันด าเนินการส่งผลการประเมิน OSCE-21 

equivalent, Long case และ 15 Manual skills ให ้ศรว. ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 22 

5.1.2 รายงานจากโครงการผลิตแพทยร์่วมกบักระทรวงสาธารณสุข 23 

เอกสารประกอบ : ไมม่ ี24 

ผูน้  าเสนอ : แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบลูย ์25 

  ผูอ้ านวยการส านักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทยเ์พ่ิมเพ่ือชาวชนบท 26 

แพทยห์ญิงพิมพเ์พชร  สุขุมาลไพบลูย ์แจง้ความคืบหนา้การด าเนินงานใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 27 

1.  การรบัสมคัรคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคคลเขา้รบัราชการ ต าแหน่งนายแพทยป์ฏิบติัการ 28 

รอบท่ี 3 จ านวนรับสมัคร 116 อัตรา มีผู ้แจง้ความจ านงทั้งหมด 192 ราย ยังไม่มาสมัครเขา้ระบบ 33 ราย          29 

ปิดรบัสมคัรวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ขอใหม้หาวิทยาลยัท่ียงัไม่ไดด้ าเนินการ เร่งด าเนินการภายใน30 

ระยะเวลาท่ีก าหนด 31 

2.  การรบัแพทยน์อกสงักดัฝากฝึกแพทยเ์พ่ิมพนูทกัษะ จากการส ารวจขอ้มลูไปยงัหน่วยงานท่ี32 

มีความประสงค์ฝากฝึกแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ จ านวน 31 แห่ง มีหน่วยงานประสงค์ฝากฝึกแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 33 

จ านวน 10 แห่ง รวมทั้งส้ิน 178 ราย ทั้งน้ีจะพิจารณาจัดสรรใหแ้ต่ละรายเขตสุขภาพ โดยพิจารณาว่ามีความ34 

ตอ้งการหรือมีท่ีนัง่มากนอ้ยเพียงใด 35 
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3. การรบัแพทยเ์อกชนฝากฝึกแพทยเ์พ่ิมพูนทักษะ จากการส ารวจขอ้มูลจากมหาวิทยาลัย1 

เอกชนท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ มีมหาวิทยาลยัตอบกลบัมา 2 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัรงัสิต มหาวิทยาลยั2 

สยาม แสดงความจ านงเขา้ร่วมโครงการเพ่ิมพนูทกัษะ จ านวน 139 ราย และจากการส ารวจขอ้มูลความตอ้งการ3 

ของโรงพยาบาลในสงักดัส านักงานปลดักระทรวง จ านวน 110 กว่าแห่ง มีโรงพยาบาลแจง้ความประสงคท่ี์จะจา้ง4 

แพทยจ์ากเอกชน จ านวน 127 ราย  ส าหรบัแพทยจ์ากต่างประเทศยงัไมม่ีขอ้มลู  5 

ทั้งน้ี ขอ้มูลทั้งหมดขา้งตน้ยงัไม่เป็นท่ีสุด โดยทาง สบพช. จะด าเนินการตรวจสอบและสรุป6 

ขอ้มลูอีกครั้ง และประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 7 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 8 

5.2  เรื่องที่อยูใ่นระหว่างด าเนินการ 9 

5.2.1 Health Education England, Global Engagement Offer  10 

เอกสารประกอบ :  11 

ผูน้  าเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ทธิพงศ ์ วชัรสินธุ 12 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ (แทน) 13 

รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์ น าเสนอแทน ศาสตราจารย ์นายแพทย์14 

สุทธิพงศ์  วชัรสินธุ ในโครงการแลกเปล่ียนแพทยร์ะหว่างประเทศองักฤษและประเทศไทย ปัจจุบนัมีแพทยจ์าก15 

ประเทศอังกฤษเดินทางมาประเทศไทยแลว้ จ านวน 5 คน อยู่ท่ีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 

จ านวน 3 คน และโรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน 2 คน มีก าหนดการอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 1 ปี 17 

ส าหรบัขอ้มลูแพทยไ์ทยไปประเทศองักฤษมีโควตาปีละ 20 คน ปีน้ีมีแพทยไ์ทยสมคัร 9 คน เรียกสมัภาษณแ์ลว้ 8  18 

คน อีก 1 คน ไมไ่ดส้มัภาษณ ์เน่ืองจากสมคัรสาขา Neurology ซ่ึงปีน้ียงัไมเ่ปิดต าแหน่ง  นอกจากน้ี ไดร้บัการแจง้19 

จากประเทศองักฤษว่ามีแพทยไ์ทยสมคัรเขา้โครงการโดยตรงไม่ผ่าน กสพท  จากการสอบถามขอ้มลูของสถาบนั20 

ตน้สังกัดพบว่าแพทยท์ั้ง 2 ท่าน ไดล้าออกไปแลว้ ถือว่าเป็นแพทย์นอกสังกัดและนอกโควตา จึงแจง้ประเทศ21 

องักฤษทราบ หากจะรบัแพทย ์2 ท่าน เขา้ศึกษา ขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาของประเทศองักฤษโดยไม่เก่ียวขอ้งกับ22 

โครงการความร่วมมือของ กสพท  จึงขอแจง้สถาบนัสมาชิก กสพท หากมีแพทยข์องสถาบนัสนใจเขา้ร่วมโครงการ23 

ขอใหด้ าเนินการผ่าน กสพท เท่าน้ัน  และเน่ืองจากรอบท่ีผ่านมายงัรบัแพทยท่ี์จะไปศึกษา ณ ประเทศองักฤษไม่24 

ครบตามโควตา คาดว่าจะเปิดรับสมัครรอบ 2 ในปลายเดือนพฤศจิกายน หรือธันวาคม เดินทางในช่วงเดือน25 

สิงหาคม 2566  สถาบันท่ีวางแผนจะส่งบุคลากรไป ขอใหเ้ตรียมความพรอ้มสาขาวิชาท่ีจะไปศึกษาและ26 

ภาษาองักฤษ 27 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 28 

5.2.2   การอบรมผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE ครั้งที่ 21 29 

เอกสารประกอบ :  30 

ผูน้  าเสนอ : รองศาสตราจารย ์นายแพทยศ์กันัน  มะโนทยั 31 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักนัน  มะโนทัย น าเสนอความคืบหน้าการจัดการอบรม32 

ผูบ้ริหารสถาบนัผลิตแพทย ์MSE ครั้งท่ี 21  โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม – 1 33 

กรกฎาคม 2565 สถานท่ีอบรม หอ้งประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารยช์ั้น 25 คณะ34 

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สถานท่ีศึกษาดูงาน ครั้งท่ี 1 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลา 35 
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นครินทร ์และโรงพยาบาลตากใบ จงัหวดันราธิวาส  ครั้งท่ี 2 สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร ์คณะแพทยศาสตร์1 

โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง ทั้งน้ี 2 

โครงการไดร้บัการอนุมติัเป็นท่ีเรียบรอ้ย จึงขอประชาสมัพนัธใ์หส้ถาบนัสมาชิกของ กสพท ท่ีสนใจส่งบุคลากรเขา้3 

อบรม  ก าหนดการรบัสมคัร ตั้งแต่วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ – 20 พฤษภาคม 2565 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการติดต่อ4 

ประสานงานกบัท่านวิทยากร หากมีขอ้มลูท่ีครบถว้นแลว้จะแจง้ท่ีประชุมทราบอีกครั้ง  5 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 6 

5.3  เรื่องทีย่งัไม่มีความกา้วหนา้ 7 

5.3.1    การปฏิรูปแพทยศาสตรศึกษา 8 

ขอเล่ือนการน าเสนอ  9 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 10 

6.0 (เพ่ิมเตมิ)  การจดัประชุมวิชาการนานาชาติดา้นการวิจยัของนักศึกษาแพทย ์(IMRC) วนัที่ 10-11 

11 ธนัวาคม 2565 12 

เอกสารประกอบ : 1  ฉบบั 13 

ผูน้  าเสนอ : พนัเอก ศาสตราจารยร์าม  รงัสินธุ ์14 

พนัเอก ศาสตราจารยร์าม  รงัสินธุ ์ แจง้ท่ีประชุมทราบ ก าหนดการจดั IMRC 2022  ในระหว่างวนัท่ี 15 

10–11 ธันวาคม 2565  ทั้งน้ี ขอเรียนเชิญตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์เขา้ร่วมประชุม เพ่ือแสดงความคิดเห็น16 

การจดัประชุมในปีน้ีต่อไป 17 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 18 

6.1 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัฯ ครั้งที่ 2/2565  19 

วนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565  ณ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 20 

ผูน้  าเสนอ :   รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย ์21 

รองศาสตราจารย์ แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรัพย์  แจง้ก าหนดประชุมคณะกรรมการอ านวยการ22 

ร่วมกบักรรมการบริหารกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 2/2565 วนัศุกรท่ี์ 22 เมษายน 2565  ณ 23 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 24 

มตทิี่ประชุม : รบัทราบ 25 

เลิกประชุมเวลา 12.40 น. 26 

 27 

 28 

 (ผูช้่วยศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงสุภาวดี  มากะนัดถ)์ 29 

 สรุปผลการประชุม 30 

 31 

 32 

 (รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิงนันทนา  ศิริทรพัย)์ 33 

 ตรวจแกไ้ขสรุปผลการประชุม 34 

\\2565/Meet22022(March,4 NU) 35 
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