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รายนามผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 4/2565  วันศุกร์ที่ 10 มิถนุายน 2565  เวลา 09:00-13:00 น. 2 

ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  3 

และการประชุมออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings 4 

       5 

 6 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 7 

1. อาจารย์ นายแพทย์ประวิ  อ่่าพันธุ์ กรรมการอ่านวยการ/ประธานที่ประชุม 8 

2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ เลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ/กรรมการอ่านวยการ 9 

3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 10 

4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักนัน  มะโนทัย กรรมการบริหาร (ประชุม online) 11 

5. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภาพร  สู่ประเสริฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 12 

6. ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์  โฆษิตเศรษฐ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 13 

7. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกมลวรรณ  เจนวิถีสุข กรรมการบริหาร (ประชุม online) 14 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกันยิกา  ช่านิประศาสน์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 15 

9. พันเอก ศาสตราจารย์ ราม  รังสินธุ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 16 

10. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรุชา  ตรีศิริโชติ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 17 

11. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์  คณิตทรัพย์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 18 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  เสรีพรเจริญกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 19 

13. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาพรรณ  ตันตราชีวธร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 20 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาวดี  มากะนัดถ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 21 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงปิยาอร  น่าไพศาล (ประชุม online) 22 

(แทน อาจารย์ แพทย์หญิงอัชฌา  พงศ์พิทักษ์ด่ารง กรรมการบริหาร) 23 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ  สอนสุภาพ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 24 

17. อาจารย์ แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์ กรรมการบริหาร 25 

18. อาจารย์ นายแพทย์ปราการ  ทัตติยกุล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 26 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาพร  จันทร์เอียด หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ประชุม online) 27 

(แทน รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์ กรรมการบริหาร) 28 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ รักษาการแทนคณบดี (ประชุม online) 29 

21. อาจารย์ แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก กรรมการบริหาร (ประชุม online) 30 

22. รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์เอกชัย  โควาวิสารัช กรรมการบริหาร (ประชุม online) 31 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ธัญญพงษ์  ณ นคร กรรมการบริหาร (ประชุม online) 32 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร  อ้ึงตระกูล กรรมการบริหาร (ประชุม online) 33 
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25. ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงธนวรรณ  กุมมาลือ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 1 

26. อาจารย์จุฬาภรณ์  ม่วงดิษฐ์ กรรมการบริหาร (ประชุม online) 2 

27. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ/กรรมการบริหาร (ประชุม online) 3 

28. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ รองเลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ/กรรมการอ่านวยการ (ประชุม online) 4 

29. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประชุม online) 5 

30. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม  วราวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประชุม online) 6 

31. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี  สถาปัตยวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประชุม online) 7 

32. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต  ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ประชุม online) 8 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ดนัย  วังสตุรค ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ 9 

34. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิตเกษม  สุวรรณรัฐ ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มสถาบันฯ 10 

รายนามผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม 11 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วรรณไกรโรจน์ ผู้อ่านวยการสถาบันรับรองมาตรฐาน 12 

 การศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) 13 

2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ ประธานกรรมการส่านักบริหารวิชาการสุขภาพโลก 14 

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประชุม online) 15 

3. แพทย์หญิงพิมพ์เพชร  สุขุมาลไพบูลย์ ผู้อ่านวยการส่านักงานบริหาร  16 

 โครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (ประชุม online) 17 

รายนามผูไ้ม่ได้เข้าร่วมประชุม 18 

1. รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิงแสงแข  ช่านาญวนกิจ กรรมการบริหาร 19 

2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 20 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อภินันท์  อร่ามรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 21 

4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 22 

 ประธานคณะกรรมการอ่านวยการ UHosNet  23 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 1 

ครั้งที่ 4/2565  วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565  เวลา 09:00-13:00 น. 2 

ณ ห้องประชุม CMP 401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  3 

และการประชุมออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings 4 

       5 

 6 

เริ่มประชุมเวลา 09:00 น. 7 

อาจารย์ นายแพทย์ประวิ  อ่่าพันธุ์   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย8 

อุบลราชธานี  ท่าหน้าที่ประธานในการประชุม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ9 

ไทย และด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 10 

วาระท่ี 1  เรื่องแจ้งจากประธานและเลขาธิการ 11 

1.1     แนะน ากรรมการใหม่ 12 

เอกสารประกอบ :  ไม่มี 13 

ผู้น าเสนอ  :  อาจารย์ นายแพทย์ประวิ อ่่าพันธุ์ 14 

อาจารย์ นายแพทย์ประวิ อ่่าพันธุ์ น่าเสนอกรรมการใหม่ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช15 

นครินทร์ มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รักษาราชการแทนคณบดี เริ่มด่ารง16 

ต่าแหน่งวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้บริหาร จึงยังไม่มีรองคณบดีที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็น17 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ 18 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 19 

  20 

1.2     Website ฐานข้อมูลและการติดต่อสื่อสารภายในคณะกรรมการ 21 

เอกสารประกอบ :  ไม่มี 22 

ผู้น าเสนอ  :  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล 23 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล  ได้น่าเสนอเว็บไซต์  http://www.cotmes.net/ เพ่ือใช้ส่าหรับ24 

เป็นฐานข้อมูลและการติดต่อสื่อสารภายในคณะกรรมการ กสพท. ภายในเว็บไซต์ประกอบไปด้วยส่วนต่าง  ๆ ได้แก่ 25 

โครงสร้าง ข้อบังคับ สถาบันสมาชิก กิจกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข่าวประชาสัมพันธ์ ส่าหรับบุคคลทั่วไป อาจารย์26 

และนักศึกษาแพทย์ สามารถเข้าใช้งาน รวมไปถึงการเรียนผ่านระบบ E-Learning ในอนาคต ทั้งนี้ ทางผู้จัดท่าเว็บไซต์27 

พร้อมรับฟังข้อแนะน่าจากสมาชิก เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น (คณะกรรมการ กสพท. สามารถ login โดย28 

ใช้ Username : COTMES และ  Password : COTMES2022) โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกดังนี้ 29 

1. ให้สมาชิกช่วยตรวจทานรายชื่อ กรรมการอ่านวยการและกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ทั้งภาษาไทย30 

และภาษาอังกฤษ 31 

about:blank
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2. ช่องทางการสื่อสารผ่าน กสพท. สามารถติดต่อโดยตรงที่ consortium.thai@gmail.com และทางไลน์1 

กลุ่ม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ส่าหรับสมาชิก  2 

มติที่ประชุม : รับทราบ 3 

  4 

วาระท่ี 2    รับรอง/รับทราบ สรุปผลการประชุม 5 

2.1   รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 6 

ณ ห้องประชุมเทาแสด อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวรและการประชุมผ่าน7 

ระบบ Zoom Cloud Meeting (สนง. กสพท. เวียนแจ้งกรรมการบริหารพิจารณารับรอง ทางอีเมล เม่ือวันที่ 2 8 

พฤษภาคม 2565) 9 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบับ 10 

ผู้น าเสนอ  :  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล 11 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล น่าเสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบัน12 

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทาแสด อาคารอุทยานองค์13 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร และการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting เพ่ือขอที่ประชุมรับรอง 14 

มติที่ประชุม :  รับรองสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 15 

ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 16 

 17 

2.2   รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 18 

2/2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม 210 อาคารอานันทมหิดล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ 19 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 20 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบับ 21 

ผู้น าเสนอ  :  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล 22 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล แจ้งที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ23 

อ่านวยการร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งจะได้น่าเสนอ24 

เพ่ือขอรับรองจากคณะกรรมการอ่านวยการและคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ต่อไป 25 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 26 

 27 

วาระท่ี 3    เรื่องพิจารณา 28 

3.1   การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 29 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบับ 30 

ผู้น าเสนอ  :  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ 31 

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ดนัย วังสตุรค 32 

about:blank
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ดนัย วังสตุรค น่าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาหัวข้อในการจัดการประชุม1 

แพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 2 

ตามท่ีที่ประชุมร่วมคณะกรรมการอ่านวยการและคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2565 3 

ได้มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในนามกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง4 

ประเทศไทย และมอบหมายให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะท่างานเพ่ือศึกษาข้อมูลมาน่าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป  5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ดนัย วังสตุรค ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะท่างานได้เสนอ (ร่าง) Theme ของ6 

การประชุมเป็น "Reshaping Medical Education towards Well-Being for All" โดยประเด็นการปรับเปลี่ยนที่7 

ส่าคัญสามารถจ่าแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ curriculum structure, outcomes และ educational ecosystem 8 

ให้กรรมการอ่านวยการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผ่าน Google Form พบว่า มี9 

กรรมการแสดงความคิดเห็น 17 ท่าน ทุกท่านเห็นด้วยกับ theme ของการประชุม โดยหัวข้อย่อยที่กรรมการเห็น10 

ด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ National licensing examination revisited, “Trust” from public’s 11 

perspectives และ Reforming on-the-job training for recent graduates (แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ) ตามล่าดับ 12 

ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม และแสดงความสนใจร่วมเป็น13 

คณะกรรมการวิชาการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 14 

1. Curriculum Structure 15 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสยาม และสถาบันเทคโนโลยี 16 

  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 17 

1.1 From time-based to outcome/competency-based (adaptive curriculum) 18 

1.2 Credit bank/credit transfer 19 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย 20 

  นราธิวาสราชนครินทร์ 21 

1.3 Tackling overcrowded curriculum 22 

1.4 Personalized education 23 

- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  24 

2. Outcomes 25 

2.1 National licensing examination revisited 26 

 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 

   และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 28 

2.2 Nurturing professionalism 29 

 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 30 

2.3 Building learner’s resilience, empathy and compassion 31 

 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 32 
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3. Educational Ecosystem 1 

3.1 Evolving medical education in the era of advanced technology and artificial  2 

  intelligence 3 

  - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 

3.2 Reforming on-the-job training for recent graduates 5 

3.3 Optimizing learning environment (including policy towards bullying, harassment &  6 

 mistreatment) 7 

 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย 8 

   นราธิวาสราชนครินทร์ 9 

3.4 “Trust” from public’s perspectives 10 

  โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเสนอหัวข้อ Health System Science เพ่ิมเติม 11 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ Theme การจัดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 “Reshaping 12 

Medical Education towards Well-Being for All” ทั้งนี้ สถาบันที่มีข้อเสนอแนะหรือต้องการร่วมเป็น13 

คณะกรรมการวิชาการในประเด็นใด สามารถแจ้งรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ หรือ ผู้ช่วย14 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ดนัย วังสตุรค 15 

 16 

วาระท่ี 4    ความก้าวหน้าของงานต่อเนื่อง 17 

4.1  การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  18 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่ม19 

สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565- 2566 20 

เอกสารประกอบ :  2 ฉบับ 21 

ผู้น าเสนอ  :  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม 22 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม น่าเสนอรายงานผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร23 

แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตร24 

บัณฑิต ระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2565- 2566 25 

ดังนี้ 26 

1.  สรุปการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ ผ่าน กสพท. ใน TCAS 65 รอบท่ี 3 27 

-  จ่านวนผู้สมัคร ที่เลือกอันดับของ กสพท.    5,426 คน 28 

-  จ่านวนผู้สมัคร TCAS 65 เลือก กสพท. รวมทุกอันดับ  34,679 คน 29 

-  จ่านวนประกาศรับ      2,916 คน 30 

-  ผ่านการคัดเลือก (Sorting 2)     2,722 คน 31 

-  ยืนยันเข้าศึกษา      2,629 คน 32 

*  ขาด (ท่ีนั่งว่าง)         287 คน 33 
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2.  หลังจากผ่านกระบวนการสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ 1 

-  จ่านวนผู้ขาด/ไม่มารายงานตัว     41  คน 2 

-  จ่านวนแจ้งว่าไม่ประสงค์เข้าศึกษา    50  คน 3 

-  จ่านวนขาดคุณสมบัติ        2 คน ประกอบด้วย 4 

1. ไม่ส่งเอกสารตรวจร่างกาย พยายามติดต่อทุกช่องทางแล้ว ไม่สามารถติดต่อได้ 1 คน 5 

2. ขาดคุณสมบัติที่มีคุณลักษณะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพ 1 คน (ผ่านมติที่ประชุม6 

คณะกรรมการประจ่าคณะฯ ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว) 7 

3.  ประกาศคะแนนสูงสุด ต่่าสุด และคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2565 ตามประกาศ กสพท.  8 

ฉบับที่ 6 เรียงจากมากไปหาน้อย (10 อันดับแรก) 9 

รหัส คณะ/สถาบัน สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 
50310102100101A คณะแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
82.4761 66.8185 72.1287 

50310108100101A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

82.2928 63.3390 67.5444 

50310107100101A คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

77.0199 64.6594 67.7316 

50310122120101A คณะทันตแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

76.9939 62.0394 65.9105 

50310103100101A คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ 

70.1189 63.0429 63.9236 

50310124120101A คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

69.3417 56.5936 58.0408 

50310123120101A คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

67.4147 59.7002 61.2116 

50310105100101A คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

67.1829 61.1510 62.3395 

50310116100101A วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
พระมงกุฎเกล้า (เพศชาย) 

67.0618 55.7728 58.5537 

50310104100101A คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

66.0644 59.6330 61.2202 

 10 
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4.  เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร1 

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  2 

วิชาที่ใช้ในการประมวลผล ชื่อวิชา น้ าหนักคะแนน เงื่อนไข 

A-Level (9 วิชาสามัญ) 70% 
จัดสอบโดย ทปอ. 

1. วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนน
รวมของ ฟิสิ กส์  เ คมี  แล ะ
ชีววิทยา) 

40% - ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
30% ของคะแนนเต็มในแต่ละ
วิชา 

- ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญใน
วันที่ 19-20 มีนาคม 2566 
เท่านั้น 

2. คณิตศาสตร์ 1 20% 

3. ภาษาอังกฤษ 20% 

4. ภาษาไทย 10% 

5. สังคมศึกษา 10% 

TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท.) 
30% จัดสอบโดย กสพท. ใน
วันที่ 17 ธันวาคม 2565 วัน
เดียวเท่านั้น 

1. การทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถ
ในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง ความเป็นเหตุ
เป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การประเมิน
แนวคิดทางจริยธรรม 

- ใช้คะแนนที่สอบในวันที่ 17 
ธันวาคม 2565 เท่านั้น 

 3 

ทั้งนี้ ขอให้สาขาวิชาที่เข้าร่วม ได้พิจารณาเงื่อนไขการก่าหนดเกณฑ์ข้ันต่่าของรายวิชาที่สอบ A-Level  4 

(9 วิชาสามัญ) ในการรับรอบที่ 3 ร่วมกับ กสพท. ปีการศึกษา 2566 5 

มติที่ประชุม  :   รับทราบ และเห็นชอบให้ก่าหนดเกณฑ์ขั้นต่่ าของรายวิชาที่ สอบ A -Level  6 

(9 วิชาสามัญ) ในการรับรอบที่ 3 ร่วมกับ กสพท. ปีการศึกษา 2566 โดยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30 % ของคะแนน7 

เต็มแต่ละรายวิชา เช่นเดิม เนื่องจากต้องการให้นักศึกษามีความรอบรู้ทุกรายวิชา  8 

 9 

4.2   การด าเนินงานของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 10 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบับ 11 

ผู้น าเสนอ  :  ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ 12 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ รายงานการด่าเนินงานของ สมพ. ดังนี้ 13 

1.  สถาบันที่ขอรับการตรวจประเมิน และอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจประเมิน ที่อยู่ระหว่างการ14 

ด่าเนินการหลัง site visit  15 

1.1  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอรับการตรวจ16 

ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตรวจประเมินไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 17 

ธันวาคม 2564 18 
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 2.  การส่งรายงานประจ าปี 2565       1 

รายนามสถาบันที่มีก่าหนดส่งรายงานความก้าวหน้า เดือนสิงหาคม 2565 2 

1.  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 16 ส.ค. 65) ครั้งที่ 2 3 

2.  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันที่ 18 ส.ค. 65) ครั้งที่ 3 4 

3.  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (วันที่ 18 ส.ค. 65) ครั้งที่ 3 5 

4.  ส่านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วันที่ 18 ส.ค. 65) ครั้งที่ 3 6 

5.  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (วันที่ 18 ส.ค. 65) ครั้งที่ 3 7 

6.  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ทั้ง 2 หลักสูตร) (วันที่ 18 ส.ค. 65) ครั้งที่ 3 8 

 3.  กิจกรรม สมพ. 9 

          3.1  IMEAc Webinar ครั้งที่ 3/2565 10 

สมพ. มีก่าหนดการจัด IMEAc Webinar ครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เรื่อง Validity 11 

and Reliability of Outcome Assessment: from Principles to Accreditation ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม12 

กิจกรรมได้ตาม QR code ด้านล่างนี้ 13 

 14 
 15 

         3.2  การด าเนินการปรับปรุงเกณฑ์ส าหรับสถาบันเปิดด าเนินการใหม่ 16 

สมพ. ก่าลังด่าเนินการปรับปรุง “หลักเกณฑ์การขอเปิดด่าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตร17 

บัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (ส่าหรับสถาบันเปิดด่าเนินการใหม่)” สมพ. มีก่าหนดจัดประชาพิจารณ์ในวันที่ 18 18 

กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 25 คณะ19 

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านทางระบบ Zoom สมพ. จะมีบันทึกเชิญผู้แทนของสถาบันผลิตแพทย์ทุก20 

แห่งเข้าร่วมประชาพิจารณ์ด้วย  21 

4.  สมพ. ก าหนดสถานะ การรับรองมาตรฐานส าหรับสถาบันผลิตแพทย์ที่เปิดด าเนินการใหม่ 22 

สถานะ: รับรองเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ: Provisionally accredited): ใช้ส่าหรับกรณีการรับรองสถาบัน23 

ผลิตแพทย์ที่เปิดด่าเนินการใหม่ โดยที่สถาบันฯ สามารถด่าเนินการได้ตามข้อก่าหนด ข้อมาตรฐานพ้ืนฐาน (ข้อ ม) ได้ครบ24 

ทุกข้อ ตาม “หลักเกณฑ์การขอเปิดด่าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (ส่าหรับ25 

สถาบันเปิดด่าเนินการใหม่)” 26 

ในกรณีที่ สถาบันฯ ที่เปิดด่าเนินการใหม่ ด่าเนินการตามข้อก่าหนด ข้อมาตรฐานพ้ืนฐาน (ข้อ ม) ได้ไม่27 

ครบทุกข้อ แต่ข้อ ม ที่ไม่ผ่านไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สถานะการรับรองเป็น รับรองเบื้องต้นแบบมี28 

เงื่อนไข (Provisionally accredited with condition) ทั้งนี้เมื่อสถาบันฯ สามารถปรับแก้ไขได้ตามเงื่อนไข สถาบันฯ จะ29 

ได้รับการพิจารณาปรับสถานะเป็น รับรองเบื้องต้น (Provisionally accredited) 30 
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ในระหว่างการด่าเนินการก่อนที่จะมีบัณฑิตจบการศึกษาตามหลักสูตร หากสถาบันฯ ไม่สามารถ1 

ด่าเนินการตามข้อ ม. ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา สถาบันฯ อาจได้รับการพิจารณาปรับสถานะเป็น 2 

รับรองเบื้องต้นแบบมีเงื่อนไข (Provisionally accredited with condition) หรือ ไม่รับรอง (Not accredited) 3 

สถาบันฯ ที่ ได้รับการรับรองสถานะนี้  ต้องได้รับการตรวจติดตามทุกปี ตามเกณฑ์มาตรฐาน 4 

TMC.WFME.BME.Standards จนมีบัณฑิตส่าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จึงจะได้รับการปรับสถานะเป็น รับรอง5 

มาตรฐาน (Accredited) 6 

5.  การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ 7 

สถาบันที่จะขอรับการตรวจประเมิน การขอเปิดด่าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต การ8 

ขอเพ่ิมศักยภาพ การขอเพ่ิมสถาบันร่วมผลิต จากนี้ไป ต้องใช้เกณฑ์ TMC.WFME.BME.Standards (2021) หรือ 9 

หลักเกณฑ์การขอเปิดด่าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์  (ส่าหรับสถาบันเปิด10 

ด่าเนินการใหม่) แล้วแต่กรณี สามารถ download เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารที่ใช้ส่าหรับการขอตรวจประเมิน SAR 11 

Template และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.imeac.org  12 

โดยขอให้สถาบันผลิตแพทย์ด่าเนินการดังนี้ 13 

1.  ส่งหนังสือแจ้งความจ่านงขอรับการตรวจประเมิน ถึงแพทยสภา 14 

2.  ส่งส่าเนาหนังสือแจ้งความจ่านงดังกล่าว พร้อมทั้งใบสมัครขอรับการตรวจ และเล่มรายงานการ15 

ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) จ่านวน 1 เล่ม หลักสูตร 1 เล่ม และ flash drive (ประกอบด้วย PDF 16 

file ของ SAR และ ไฟล์เอกสารหลักฐาน) จ านวน 1 ชุด ถึงผู้อ่านวยการ สมพ. 17 

ส่ง    สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 18 

       ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 ตึกอานันทมหิดล 19 

       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 

       กรุงเทพ 10330   21 

3.  จัดท่า SAR ตามเกณฑ์ TMC.WFME.BME.Standards (2021) หรือ หลักเกณฑ์การขอเปิด22 

ด่าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (ส่าหรับสถาบันเปิดด่าเนินการใหม่) แล้วแต่กรณี 23 

โดยใช้ template ของ สมพ.  ใช้ตัวอักษร font TH Sarabun New ขนาด 16 24 

4.  การเตรียมหลักฐานสนับสนุนที่จัดเก็บใน flash drive ขอให้ด่าเนินการดังนี้ 25 

-  เตรียมเอกสารหลักฐานในรูป PDF file โดยระบุหน้าและ highlight ส่วนที่อ้างอิง 26 

-  ใส่รหัสเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ เช่น ม 1.1.1-1, ม 1.1.1-2 เป็นต้น 27 

-  เก็บเป็น folder-subfolder ตามองค์ประกอบ-องค์ประกอบย่อย 28 

-  ท่า hyperlink จากเล่ม SAR 29 

5.  สมพ. ก่าลังพัฒนาโปรแกรมการรับตรวจประเมินทางเว็บ ขอให้สถาบันที่ต้องการจะขอรับการตรวจ30 

ประเมิน กรุณาติดต่อ สมพ. เพ่ือรับค่าชี้แจงรายละเอียดการกรอกข้อมูลในโปรแกรมผ่านเว็บ นอกจากนี้ สมพ. ได้มีการ31 

เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการประเมินใหม่ ถ้าโรงเรียนแพทย์ใดยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ สมพ. และการพิจารณาผล32 
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การด่าเนินงานของโรงเรียนแพทย์ ถ้าพบว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาอาจจะต้องเข้าไปตรวจ1 

เยี่ยมเพ่ิมเติม ตามความจ่าเป็น 2 

ข้อซักถาม : ไม่มี 3 

มติที่ประชุม :  รับทราบและเห็นชอบตามรายงานการประชุม 4 

  5 

4.3   โครงการนักศึกษาแพทย์ปลอดบุหรี่ 6 

เอกสารประกอบ :  ไม่มีเอกสารแนบ 7 

ผู้น าเสนอ  :  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล 8 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล น่าเสนอต่อที่ประชุม รายงานความก้าวหน้าของโครงการ9 

นักศึกษาแพทย์ปลอดบุหรี่ ว่ายังไม่มีความคืบหน้า และถ้ากรรมการสถาบันฯ ต้องการทราบรายละเอียดโครงการ สามารถ10 

เข้าไปดูประกาศในเว็บไซต์ของ กสพท. ได้ อย่างไรก็ตาม มีการด่าเนินการตามที่ตกลงกันไว้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์11 

คลินิกเลิกบุหรี่แก่นักศึกษา และหากโรงเรียนแพทย์ใดประสงค์จะด่าเนินการจัดท่าประกาศเกี่ยวกับการงดสู บบุหรี่ใน12 

สถานศึกษา สามารถศึกษาตัวอย่างประกาศได้จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล13 

รามาธิบดี และขอให้แต่ละสถาบันแจ้งนักศึกษาเข้าใหม่ให้ทราบเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาแพทย์ปลอดบุหรี่ หากต้องการ14 

ดูตัวอย่างประกาศสามารถติดต่อกับศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล 15 

มติที่ประชุม :  รับทราบ  16 

 17 

4.4   คณะท างานฝ่ายวิชาการ (แพทยศาสตรศึกษา) 18 

เอกสารประกอบ :  2 ฉบับ 19 

ผู้น าเสนอ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ์ 20 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ์ น่าเสนอข้อมูลความก้าวหน้าโครงการแพทยศาสตรศึกษา 21 

โดยคณะท่างานฝ่ายวิชาการ จ่านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 22 

1.  ความก้าวหน้าของการจัดท่ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 23 

คณะท่างานวิชาการฯ ร่วมกับผู้แทนของกรรมการกลุ่มสถาบันฯ ได้จัดสัมมนาจัดท่ามาตรฐานคุณวุฒิฯ ระหว่างวันที่ 28-24 

29 พฤษภาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาตามประเด็นหัวข้อที่ต้องก่าหนดใน25 

รายละเอียดของหลักสูตรตามกฎกระทรวง ทั้งนี้จะมีการจัดสัมมนาฯ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เมื่อได้26 

ร่างมาตรฐานคุณวุฒิฯ แล้วจะจัดประชุมเพ่ือขอความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 27 

2.  โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กสพท. ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง28 

ประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  29 

2.1  วัตถุประสงค์ 30 

(1)  ระบุและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของการศึกษา 31 

(2)  อธิบายหลักการเรียนรู้ หลักการสอน วิธีและเทคนิคการสอนรูปแบบต่าง ๆ 32 

(3)  อธิบายหลักการวัดและตัดสินผลการศึกษา 33 

(4)  ออกข้อสอบชนิดเลือกค่าตอบ ข้อสอบชนิดเติมค่าตอบ และข้อสอบ OSCE 34 
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(5)  ระบุขั้นตอนการออกแบบระบบการประเมินผู้เรียนด้วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ 1 

2.2  ก่าหนดการตามเอกสารแนบท้าย 2 

2.3  การสมัคร โดย กสพท. จะมีหนังสือถึงหัวหน้าสถาบันผลิตแพทย์ (25 สถาบันสมาชิก)    เพ่ือรับ3 

สมัครอาจารย์ประจ่าสถาบันผลิตแพทย์ กรณีสถาบันร่วมผลิต ให้สมัครผ่านสถาบันผลิตแพทย์คู่ความร่วมมือ รับจ่านวน 4 

50 คน โดยให้สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ก่าหนดจ่านวน 2 คน/สถาบัน และสถาบันอาจส่งรายชื่อเพ่ิมเติมอีกไม่เกิน 2 5 

คน ซึ่งจะถูกน่ามารวมในบัญชีรายชื่อส่ารอง และจะได้รับการพิจารณาหากจ่านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ครบจ่านวน 6 

มติที่ประชุม :  รับทราบและเห็นชอบ 7 

  8 

4.5   โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ9 

กระทรวงสาธารณสุข 10 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบับ 11 

ผู้น าเสนอ  :  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ 12 

                    (น่าเสนอแทน ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา) 13 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์  ประดิษฐสุวรรณ น่าเสนอโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย 14 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ15 

การด่าเนินโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทยระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 - 2570 ภายใต้กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 16 

50,608.40 ล้านบาท เพื่อผลิตแพทย์จ่านวน 13,318 คน โดยสรุปความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 17 

1. ส่านักงบประมาณ : เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ 18 

การใช้จ่ายงบประมาณเห็นควรให้จัดท่าแผนปฏิบัติงานและแผนค่าใช้จ่าย พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 19 

เพ่ือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีตามความพร้อม ความจ่าเป็น และความเหมาะสมในแต่ละปี ทั้งนี้ควรน่าผลการ20 

ติดตามประเมินผลโครงการ มาประกอบการพิจารณาผลิตแพทย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการก่าลังคน21 

ด้านสุขภาพของประเทศ ค่านึงถึงการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพเข้ารับการศึกษา ความคุ้มค่า และความพร้อมของสถานศึกษา 22 

เพ่ือสามารถปรับแผนการด่าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 23 

2. กระทรวงการคลัง : เห็นควรให้ความเห็นชอบการด่าเนินการ 24 

ทั้งนี้ โครงการในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2564) ผลการด่าเนินงานต่่ากว่าแผน ควรติดตามประเมินผล 25 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประชาสัมพันธ์ และวางแผนบรรจุให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 26 

3. กระทรวงศึกษาธิการ : เห็นด้วยกับโครงการ 27 

ทั้งนี้ เมื่อจบโครงการควรจัดสรรแพทย์ให้ประจ่าอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือช่วยผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 28 

ประชาชนทั่วไป และพัฒนาแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญตามความต้องการของเขตสุขภาพ และระบบสุขภาพของประเทศ 29 

4. กระทรวงสาธารณสุข : พิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง 30 

โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในประเด็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท่าสัญญา31 

โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท 32 
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5. ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : เห็นชอบในหลักการโครงการ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้1 

การกระจายแพทย์มีความเหลื่อมล้่าลดลง เข้าถึงประชาชนมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขควรเร่งน่า Telemedicine มาใช้2 

กับประชาชน ควบคู่กับการธ่ารงแพทย์ให้คงอยู่ในพ้ืนที่ เร่งรัดพัฒนาระบบข้อมูลแพทย์ที่สามารถระบุตัวบุคคล และ3 

สถานที่ปฏิบัติงานจริง เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ตามท่ีก่าหนดไว้ในแผนปฏิรูปก่าลังคนฯ 4 

6. ส่านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) : เห็นด้วยในหลักการโครงการ 5 

7. ก่าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไป วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น. 6 

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ศิริทรัพย์ ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจาก7 

แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ ประเด็นระยะเวลาในการท่างาน และการอยู่เวรของแพทย์ ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปในประเด็นนี้ 8 

ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล ได้เรียนปรึกษาที่ประชุม เกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะการท่างานของ9 

แพทย์เพ่ิมพูนทักษะในประเทศ โดยที่ประชุมมอบหมายศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล พิจารณาในการด่าเนินการ10 

ร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ต่อไป 11 

มติที่ประชุม :  รับทราบและเห็นชอบ 12 

 13 

4.6   คณะท างานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use) 14 

        (ยังไม่มีความคืบหน้า น่าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป)  15 

 16 

4.7   คณะท างานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) 17 

เอกสารประกอบ :  ไม่มี 18 

ผู้น าเสนอ  :  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล 19 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล แจ้งที่ประชุม เกี่ยวกับการด่าเนินการของคณะท่างานเพ่ือ20 

พัฒนาการเรียนการสอนเรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) ว่า อยู่ในระหว่างการด่าเนินการร่วมกันเพ่ือ21 

จัดท่า Distance learning curriculum ส่าหรับนักศึกษา หากมีความคืบหน้าเพ่ิมเติมจะแจ้งที่ประชุมให้ทราบต่อไป 22 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 23 

 24 

4.8  คณะท างานเพื่อจารณาปรับปรุงเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้25 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (Medical Competency Assessment Criteria for National License 26 

2012) 27 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบับ 28 

ผู้น าเสนอ  :  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ 29 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ เสนอความคืบหน้าการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์30 

ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ดังนี้ 31 

1.  หมวด ค. สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ  32 

สรุปจากการประชุมคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์ฯ ครั้งที่ 4/65 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65  33 
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ผู้แทนคณะท่างานฯ ได้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้มีปัญหาไม่สามารถนัดคณะท่างานฯ ประชุมและให้ข้อมูลได้ 1 

เนื่องจากคณะท่างานฯ ส่วนมากมีภาระงานทางด้านการบริการเป็นหลัก ท่าให้ไม่สามารถให้เวลาในการ2 

ทบทวนเกณฑ์ฯ ได้อย่างเต็มที่  ทาง สบพช. ต้องการผู้ร่วมท่าเกณฑ์จากโรงเรียนแพทย์ จากอาจารย์ในสาขาที่3 

เกี่ยวข้อง เช่น เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน  ทางส่วนกลางจะขอความ4 

อนุเคราะห์ผ่านรองคณบดีของแต่ละโรงเรียนแพทย์เพ่ือจัดหาอาจารย์ร่วมด่าเนินการ 5 

2.  หมวด จ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 6 

ได้น่าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการทบทวนเกณฑ์ฯ ไปปรับปรุง ขณะนี้อยู่ระหว่างการด่าเนินการ 7 

  3.  หมวด ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน (1) 8 

    การด่าเนินการทบทวนเกณฑ์ฯ แบ่งเป็น 2 ชุด คือ  9 

1.  คณะอนุกรรมการเพ่ือทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้10 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 หมวด ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 11 

เพ่ือท่าหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาต12 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หมวด ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน จากการ13 

ทบทวนของคณะท่างานฯ ที่รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ และรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 14 

น่าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือทบทวนเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และเกณฑ์ความรู้15 

ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา พ.ศ. 2555 16 

2.  คณะท่างานเพ่ือทบทวนเกณฑ์ในหมวด ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ส่วนเกณฑ์เก่ียวข้อง 17 

เพ่ือท่าหน้าที่  ทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้18 

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 หมวด ก. วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน ในส่วนที่19 

ได้รับมอบหมาย และรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 20 

หลักการในการทบทวนเกณฑ์  21 

เป็นความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานที่จ่าเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะแพทย์เวชปฏิบัติ22 

ทั่วไปในวันแรกของการปฏิบัติงานเมื่อเป็นบัณฑิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและ23 

โรงพยาบาลชุมชน 24 

เป็นความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ พ้ืนฐานที่สามารถจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร25 

แพทยศาสตรบัณฑิต  ในชั้นปีที่ 2-3 ส่าหรับหลักสูตร 6 ปี โดยแต่ละโรงเรียนแพทย์สามารถสอนเนื้อหา26 

ทีเ่พ่ิมเติมจากเกณฑ์ที่เป็นจุดเน้นของสถาบัน โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา overcrowded curriculum 27 

เป็นความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานที่จะถูกน่าไปก่าหนดเป็นตารางสัดส่วนข้อสอบในการ28 

ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 (ตามข้อบังคับของ29 

แพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช30 

กรรม พ.ศ. 2548) 31 

เป็นความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานที่น่าไปออกข้อสอบ Single Best Answer (SBA) ที่มี32 

โจทย์สถานการณ์ทางคลินิก มุ่งเน้นการประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ 33 



15 
 

เนื้อหาที่ปรากฏในหมวด ก. นี้ไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานทั้งหมดที่1 

สถาบันผลิตแพทย์พึงสอน 2 

แนวทางท่ีขอให้แต่ละคณะท่างานฯ ด่าเนินการดังนี้ 3 

1. จ่าแนกไว้เป็น 10 ระบบร่างกาย ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2555 4 

2. คงเนื้อหาในหมวด B x.4 ไว้ เพ่ือให้เห็นว่าความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน5 

จ่าเป็นส่าหรับการดูแลผู้ป่วยองค์รวม 6 

3. หัวข้อ B1.6.2 (psychologic & social factors influencing patient behavior) และ 7 

B1.6.3 (patient interviewing, consultation and interactions with the family) เป็นองค์ความรู้ที่จ่าเป็น แต่ไม่สอดคล้อง8 

กับวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ให้คณะกรรมการทบทวนเกณฑ์ฯ พิจารณาว่า จะน่าไปเป็นส่วนหนึ่งของหมวด ข. ได้หรือไม ่9 

4. B1.6.4 เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของหมวด ง. เวชจริยศาสตร์ จะน่าไปไว้ในหมวด ง. ได้หรือไม่ 10 

5. B1.6.5, B1.6.6 และ B1.6.7 เป็นส่วนหนึ่งของหมวด ค. จะน่าไปไว้ในหมวด ค.ได้หรือไม ่11 

6. พิจารณาเนื้อหาของคณะท่างานฯ หมวด B1 ภาคผนวก ก. ของเกณฑ์ฯ ฉบับ พ.ศ. 2555 ว่า 12 

6.1  มีความซ้่าซ้อนกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ B2-B11 ถ้าใช่ ให้พิจารณาตัดออกจาก B1 13 

6.2  ไม่สอดคล้องกับหลักการข้อ 1, 2, 4 ให้พิจารณาตัดออกจาก B1 14 

6.3  ถ้าสอดคล้องกับหลักการข้อ 1, 2, 4 แต่ไม่สามารถจ่าแนกเป็นส่วนหนึ่งของ B2-15 

B11 ได้ ใหค้งไว้ใน B1 16 

6.4  เรียบเรียงเนื้อหา และจัดท่าเป็นร่างฉบับ พ.ศ. 256x 17 

7. ขอความอนุเคราะห์คณะท่างานทบทวน หมวด ข. เพ่ือด่าเนินการพิจารณาโรคและ18 

ภาวะปกติของกลุ่มโรคที่แต่ละคณะท่างานรับผิดชอบ ระบุโรคและภาวะผิดปกติที่เป็น prototype ที่เหมาะกับการเรียน19 

ในปี 2-3 จ่าแนกโรคและภาวะปกติในข้อ 2.2 เป็น  20 

a.  Hereditary, congenital, and structural disorders  21 

b.  Infectious, inflammatory, and immunologic disorders  22 

c.  Traumatic and mechanical disorders 23 

d.  Neoplastic disorders and tumor-like condition   24 

e.  Metabolic and regulatory disorders  25 

f.  Vascular disorders  26 

g.  Others 27 

ขอให้คณะท่างานหมวด ข. ของแต่ละระบบ ระบุโรคที่เป็น prototype (โรคที่พบบ่อย28 

ประมาณ 1-2 โรค) แทนการน่าโรคในกลุ่มที่ 2 กับ กลุ่มที่ 3 ของหมวด ข. มาทั้งหมด โดยได้จัดหมวดหมู่ให้ตรงกับระบบ29 

ของปรีคลินิก เรื่อง pharmacology (B x..3 ตามระบบ) ยังคงอยู่ใน B x .3 ของแต่ละระบบ ซึ่งมีคณะท่างานที่ดูในส่วน30 

ของหลักการใช้ยาในทุกหัวข้อ  ใช้หลักการเดียวกันคือ สิ่งที่อยู่ใน system ได้ ย้ายไปไว้ใน system ทั้งหมด ในเกณฑ์จะ31 

ปรากฏชื่อยา/กลุ่มยา ที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น 32 

 33 
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คณะกรรมการมีข้อสรุปว่า  1 

1.  B1.6.2 และ B1.6.3 ให้ตัดออกจากหมวด ก. และย้ายไปให้หมวดข. ด่าเนินการต่อ   2 

2.  B1.6.4 ที่เกี่ยวข้องกับหมวด ง. และ B1.6.5, B1.6.6 และ B1.6.7 ที่เกี่ยวข้องกับหมวด ค. ให้คงไว้ในหมวด 3 

ก. และระบุว่าไปดูรายละเอียดในหมวด .... (ระบุเป็นหมวดที่เกี่ยวข้อง)  ส่าหรับการสอบจะก่าหนดว่าสอบในขั้นตอนใด4 

ขั้นตอนเดียวตามความเหมาะสมได้ แต่การเรียนการสอนยังคงต้องมีตลอดหลักสูตร โดยให้กรรมการช่วยพิจารณาข้อมูล 5 

เพ่ือออกแบบการด่าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  6 

มติที่ประชุม :  รับทราบและเห็นชอบ 7 

   8 

วาระท่ี 5   เรื่องสืบเนื่อง 9 

5.1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 10 

5.1.1  เรื่องจากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) 11 

เอกสารประกอบ :  6 ฉบับ 12 

ผู้น าเสนอ  :  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์ 13 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์ น่าเสนอข้อมูลการรับรองความรู้14 

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังนี้ 15 

- สรุปจ่ านวนผู้ ได้ รับรองผ่านทุกขั้นตอน ปี  พ.ศ.  2565 (ปีการศึกษา 2564) แต่ละ16 

สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาในประเทศ 2,491 คน สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 64 คน ข้อมูล ณ วันที่ 6 17 

มิถุนายน 2565  18 

- สรุปผลการประเมินของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 และนักศึกษาที่เพ่ิงสอบผ่านขั้ นตอนที่ 1-2 19 

เมษายน 2565 ของสถาบันผลิตแพทย์ ในประเทศไทย ขั้นตอนที่  3  (ทักษะทางคลินิ ก )  เป็นกรณี พิ เศษ  20 

โดยสถาบันฯ ประจ่าปี 2565 สรุปผลและรับรองโดย ศรว. วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จ่านวนทั้งหมด 126 คน ผ่าน 122 คน 21 

ไม่ผ่าน 4 คน ให้สมัครสอบพร้อมกับ FMG สอบวันที่ 26 มิถุนายน 2565 22 

- สรุปผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 23 

(ทั้งหมด) จ่านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 4,436 คน จ่านวนผู้สอบผ่านทั้งหมด 2,335 คน โดยแยกเป็นผู้เข้าสอบจาก24 

สถาบันการศึกษาในประเทศ 3,857 คน จ่านวนผู้สอบผ่าน 2,282 คน และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 579 คน  25 

จ่านวนผู้สอบผ่าน 53 คน สอบวันที่ 23 เมษายน 2565 26 

- สรุปผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 27 

(สอบครั้งแรก) จ่านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 3,053 คน จ่านวนผู้สอบผ่านทั้งหมด 2,099 คน โดยแยกเป็นผู้เข้าสอบจาก28 

สถาบันการศึกษาในประเทศ 2,956 คน จ่านวนผู้สอบผ่าน 2,078 คน และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 97 คน  จ่านวน29 

ผู้สอบผ่าน 21 คน สอบวันที่ 23 เมษายน 2565 30 

- สรุปผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 31 

(ทั้งหมด) จ่านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 3,508 คน จ่านวนผู้สอบผ่านทั้งหมด 2,610 คน โดยแยกเป็นผู้เข้าสอบจาก32 
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สถาบันการศึกษาในประเทศ 3,046 คน จ่านวนผู้สอบผ่าน 2,538 คน และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 462 คน  1 

จ่านวนผู้สอบผ่าน 72 คน สอบวันที่ 24 เมษายน 2565 2 

- สรุปผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 3 

(สอบครั้งแรก) จ่านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 2,906 คน จ่านวนผู้สอบผ่านทั้งหมด 2,431 คน โดยแยกเป็นผู้เข้าสอบจาก4 

สถาบันการศึกษาในประเทศ 2,784 คน จ่านวนผู้สอบผ่าน 2,419 คน และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 122 คน  5 

จ่านวนผู้สอบผ่าน 12 คน สอบวันที่ 24 เมษายน 2565 6 

- ส่าหรับการสอบครั้งต่อไปในปีการศึกษา 2565  การสอบขั้นตอนที่ 1 และการสอบขั้นตอนที่ 2 7 

รับสมัครระหว่างวันที่ 1-11 กรกฎาคม 2565  และจัดสอบในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 8 

- ส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นปัจจุบัน ให้ลงทะเบียนกับ ศรว. ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 18 9 

สิงหาคม 2565 เพ่ือเตรียมการในการสอบต่อไป โดยให้นักศึกษาเลือกโรงพยาบาลหรือศูนย์แพทย์ที่นักศึกษาสังกัด   10 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 11 

  12 

5.1.2  รายงานจากโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 13 

(ยังไม่มีความคืบหน้า น่าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป) 14 

  15 

5.1.3  การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ (IMRC) 16 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบับ 17 

ผู้น าเสนอ  :  พันเอก ศาสตราจารย์ ราม รังสินธุ์ 18 

พันเอก ศาสตราจารย์ ราม รังสินธุ์ น่าเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยของนักศึกษา19 

แพทย์ (IMRC) โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าร่วมกับมูลนิธิเพ่ือวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในพระ20 

บรมราชูปถัมภ์ฯ และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ก่าหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้าน21 

การวิจัยของนักศึกษาแพทย์ IMRC 2022 ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “Leveraging Research 22 

Competencies in the Metaverse Era” ในรูปแบบของ Hybrid Conference รายละเอียดดังนี้ 23 

1.  มีการแข่งขันการน่าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ24 

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี25 

2. ขอประชาสัมพันธ์มายังคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือส่งอาจารย์ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน26 

ผลงานวิจัย และส่งผลงานน่าเสนอ รวมถึงประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่เป็นคู่ความร่วมมือของสถาบัน27 

ส่งผลงานเข้าร่วมการน่าเสนอ 28 

3. นักศึกษาแพทย์ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่  24 ตุลาคม 2565 ตามรายละเอียดใน 29 

https://www.pcmimrc.com/ 30 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 31 

  32 



18 
 

5.2   เรื่องท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการ 1 

5.2.1  Health Education England, Global Engagement Offer 2 

เอกสารประกอบ :      1 ฉบับ 3 

ผู้น าเสนอ  :      ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 4 

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ น่าเสนอเรื่อง การแลกเปลี่ยนแพทย์ระหว่างไทยและ  5 

สหราชอาณาจักรอังกฤษ (UK) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี โดย รุ่นที่ 1 ในปี 2022 มีแพทย์จาก UK มาท่าวิจัยด้าน 6 

Public health ระยะเวลา 1 ปี จ่านวน 5 คน โดย 2 คน ท่าวิจัยที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และอีก 3 7 

คน ท่าวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะที่แพทย์ไทย มี 1 คนที่ผ่านสัมภาษณ์และการทดสอบ8 

ภาษาอังกฤษ และ อีก 6 คนที่ผ่านสัมภาษณ์แต่ยังรอผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จากบทเรียนที่ผ่านมา การสรรหาบุคคล9 

เข้าร่วมโครงการในช่วงเวลาสั้น ๆ และ การทดสอบภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคในการส่งแพทย์ไปแลกเปลี่ยนได้ตาม10 

ก่าหนดเวลา ท่าให้ทาง UK เสนอติวภาษาอังกฤษให้แพทย์ไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่าหรับรุ่นที่ 2 ในปี 2023 ในส่วนของ11 

แพทย์จาก UK มาแลกเปลี่ยนที่ไทย ให้ความสนใจงานวิจัยด้าน Public health เน้นทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ทั้งนี้ หาก12 

มีสถาบันใดที่ต้องการแพทย์จาก UK สาขาใดสามารถแจ้งเข้ามาได้ เมื่อได้รายชื่อแพทย์จาก UK และสาขาที่สนใจมาแล้ว 13 

จะน่ามาแจ้งให้สถาบันทราบ หากสถาบันใดที่มีศักยภาพและสนใจสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 14 

จะมีการประชุมในบ่ายวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กับทาง UK เพ่ือหารือแนวทางและการก่าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่าง ๆ 15 

หากได้ข้อสรุปแล้ว จะท่าจดหมายแจ้งคณบดีทุกคณะให้ทราบในล่าดับต่อไป  16 

มติที่ประชุม :  รับทราบและเห็นชอบ  17 

5.2.2  การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 22 18 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบับ 19 

ผู้น าเสนอ  :  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์ 20 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์ แจ้งที่ประชุมพิจารณาตารางและความก้าวหน้า21 

ในการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 โดยจะจัดประชุมวิชาการดังกล่าวในวันที่ 25-27 22 

มกราคม 2566 ก่าหนดสถานที่จัดประชุม คาดว่าจะเป็นที่ Miracle Grand Convention Center 23 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 24 

 5.2.3  การอบรมผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ MSE 21 25 

เอกสารประกอบ :  ไม่มี 26 

ผู้น าเสนอ  :  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักนัน มะโนทัย 27 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักนัน มะโนทัย รายงานการอบรมผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์ แห่ง28 

ประเทศไทย MSE รุ่นที่ 21 โดยได้ด่าเนินการเปิดอบรม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยก่าหนดเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม29 

อบรมจ่านวนไม่เกิน 50 คน มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรม 52 คน ทั้งนี้มีผู้ขอถอนตัวในการเข้าอบรม 1 คน ดังนั้น มีผู้เข้ารับการ30 

อบรมประจ่าปี 2565 ทั้งหมดจ่านวน 51 คน ซึ่งมาจากโรงเรียนแพทย์ 18 แห่ง และโรงพยาบาลเครือข่ายสถาบันร่วมผลิต 31 

20 แห่ง ในการอบรมครั้งนี้จะได้มีการไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 32 

และโรงพยาบาลตากใบ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ไปศึกษาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ33 



19 
 

ทหารลาดกระบังและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และจะปิดการอบรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้จะน่าเสนอ1 

รายงานการด่าเนินการอบรมในการประชุมครั้งถัดไป 2 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 3 

  4 

วาระท่ี 6   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 5 

6.1  สรุปการประชุมอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ ครั้งที่ 3/2565 (9 พ.ค. 2565) 6 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบับ 7 

ผู้น าเสนอ  :  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ 8 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ น่าเสนอสรุปการประชุมอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุน9 

การเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ ครั้งที่ 3/2565 (9 พ.ค. 65) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 10 

1. รับทราบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล เป็นอนุกรรมการฯ ผู้แทนถาวรจาก กสพท. 11 

2. รับทราบ โรงพยาบาลบึงกาฬ ขออนุมัติเพ่ิมจ่านวนรับแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ จาก 15 เป็น 16 คน 12 

เนื่องจากมีผู้ที่จบการศึกษาช้า 13 

3. แพทยสภาอนุมัติให้โรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานภาครัฐในกรุงเทพมหานครเป็นสถานปฏิบัติงานเพ่ิมพูน14 

ทักษะ โดยต้องผ่านการตรวจประเมิน อนุมัติปีต่อปี และต้องไม่เป็นกลุ่มแพทย์คู่สัญญากับรัฐบาลที่ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน 15 

4. ทบทวนประกาศแพทยสภา เรื่องโครงการเพ่ิมพูนทักษะ 2565 16 

5. รับรองสถาบันฝึกอบรมเพ่ิมพูนทักษะ สรุปรวมปี 2565 จ่านวน 141 โรงพยาบาล ศักยภาพรวม 3,747 ที่นั่ง 17 

6. ก่าหนดการตรวจเยี่ยมแพทย์ในโครงการเพิ่มพูนทักษะ 2565  18 

7. ประชุมครั้งต่อไป 8 สิงหาคม เวลา 13:00-16:00 น. 19 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 20 

 6.2   เรื่องจาก UHosNet 21 

6.2.1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง22 

ประเทศไทย 2565-2567 23 

เอกสารประกอบ :  1 ฉบับ 24 

ผู้น าเสนอ  :  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ 25 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ น่าเสนอค่าสั่งกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง26 

ประเทศไทย ที่ 13/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ่านวยการเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง27 

ประเทศไทย (UHosNet) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี 28 

เป็นประธาน และ พันเอกหญิงอุษา ตันติแพทยางกูร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะ29 

กรรมการฯ ชุดนี้ มีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 2 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 3565 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2567  30 

ก่าหนดการจัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  31 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 32 



20 
 

6.3  (วาระเพิ่มเติม) เงินสนับสนุนโครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช1 

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 

เอกสารประกอบ   :  2 ฉบับ 3 

ผู้น าเสนอ       :  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี 4 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า5 

ในพระราชูปถัมภ์ และ หนังสือตอบขอบคุณจากศิริราชมูลนิธิ ในกรณีกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยบริจาค6 

เงินสมทบทุนพิพิธภัณฑ์ หมอเจ้าฟ้า จ่านวน 8,100,000.00 บาท 7 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 8 

 9 

วาระท่ี 7   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 10 

7.1  การประชุมคณะกรรมการอ านวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2565 11 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 12 

เอกสารประกอบ :  ไม่มี 13 

ผู้น าเสนอ             :  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ 14 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา  ศิริทรัพย์ แจ้งก่าหนดประชุมคณะกรรมการอ่านวยการร่วมกับ15 

กรรมการบริหารกลุ่มสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 16 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีโอกาสท่าความรู้จัก พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  จึง17 

ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านพิจารณาเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ onsite ถ้าเป็นไปได ้18 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 19 

เลิกประชุมเวลา 12:00 น. 20 

 21 

 22 

 (อาจารย์ แพทย์หญิงปิยะรัตน์  ธัญนิพัทธ์) 23 

 สรุปผลการประชุม 24 

 25 

 26 

 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  ฉายากุล) 27 

 ตรวจแก้ไขสรุปผลการประชุม 28 


