รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม WS 4 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
...........................................
ผู้เข้าประชุม
1. ดร.วรพล
วิแหลม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานอนุกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์
เย็นบุตร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุกรรมการ
3. นางอัษฎาพร
แกล้วทนงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุกรรมการ
4. นางพวงพยอม
แก้วพิลา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุกรรมการ
5. นายศักดิ์ชาย
มุกดาเสถียร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุกรรมการ
6. นางสาววิยะดา
มณีอินทร์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อนุกรรมการ
7. นางสาวอทิตยา
รัตนโรจนากุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อนุกรรมการ
(นางสาวปิยกาญจน์ ภารแผ้ว .......... แทน)
8. ดร.วันดี
ทับทิม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อนุกรรมการ
9. นายศรัณยู
พิชัยยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
อนุกรรมการ
(นายสิงหา เกล็ดพงษา .............. แทน)
10. นายสุรศักดิ์
นาควิโรจน์
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนุกรรมการ
(นางสาวดวงสมร วงศ์ลิ้ม.... แทน)
11. นางสาววรรณมล ยินดีจันทร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อนุกรรมการ
(นางสาวเกตุมณี ฉิมโพธิ์กลาง.... แทน
12. นางสาวสุธัสสนีย์ สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการและ
เลขานุการ
13. นางสาวภัณฑารักษ์ พรหมแก้ว
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวรัตนา จาปาเกิดทรัพย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายดิศภูมิ
ศรีทองอุ่น
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2. นางสาวโสธิดา
ผุฎฐธรรม
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3. นางสาวสิริกร
ศรสกุล
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลราชวิถี
4. นางสาวมธุสร
วงศ์สวัสดิ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. นางสาวสุกัญญา
ยิ้มใย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6. นางสาวจันทร์ทิมา เจริญสิงห์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. นางสาวสุนันทา
ปิ่นมุข
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดราชการ)
1. นางสาวปุณยนุช
พินชู
2. นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์คาจันทร์
3. นางปัทมา
หมั่นพินิจ
4. นางสาวนันทกา
ชัยบาล
5. อาจารย์ ดร.ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล
6. พันโท(หญิง) ชุลีภรณ์ บัวหลวง
7. นางสาวอัจฉรา
งามนวน
8. นางนกน้อย
ศรีโพธิ์
9. นางสาวณรัญญา
มีชัย
10. นางสาวเบญญาภา ชุ่มมงคล
11. นางสาวอรทัย
ผิวขาว

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุกรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุกรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อนุกรรมการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
อนุกรรมการ
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อนุกรรมการ
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี อนุกรรมการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อนุกรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
อนุกรรมการ

เปิดประชุมเวลา 10.30 น.
ดร.วรพล วิแหลม จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานคณะอนุกรรมการ
เครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
ได้ดาเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา กลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
จากการประชุมวิชาการแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 หัวข้อ
เสวนาการจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสายสนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพนั้น ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการจัดตั้งเครือข่ายสายสนับสนุน
วิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา เพื่อประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ทั้งนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ได้ดาเนินการเสนอคาสั่งแต่งตั้งไปยังกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และทางกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาลงนามเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
หน้า 1 กลุ่ม 1 รายชื่อผู้เข้าประชุมลาดับที่ 2
นางสาววิยะดา มณีอินทร์
แก้ไขเป็น
นายศักดิ์ชาย นาคสุทธิ
หน้า 4 บรรทัดที่ 18
Best Praetice
แก้ไขเป็น
Best Practice
มติ รับรายรายงานการประชุมที่แก้ไขแล้ว
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าการสร้างเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
จากการประชุมหัวข้อ เสวนาการจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสายสนับสนุนด้าน
แพทยศาสตรศึกษา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นั้น ที่ประชุมได้ร่วมเสวนากันโดยมีนักวิชาการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ เข้าร่วมเสวนาดังกล่าว จานวน 75 คน
แบ่งเป็น 8 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีนักวิชาการศึกษาของแต่ละสถาบันร่วมเสวนาอยู่ โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. ให้ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกัน ทาความรู้จักกัน
2. ให้แต่ละคนพูดถึงความภูมิใจในการทางานในตาแหน่งนักวิชาการศึกษา และคัดเลือกมานาเสนอ
1 คน
3. ให้แต่ละกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ และจะมี
วิธีการขับเคลื่อนอย่างไร
4. การขับเคลื่อนเครือข่ายนักวิชาการศึกษาด้านแพทยศาสตรศึกษา
รายละเอียดสรุปการเสวนาตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
แต่เนื่องจากแต่ละสถาบันมีภาระงานมากทาให้ขาดความต่อเนื่องในการติดต่อประสานงาน
และดาเนินการในเรื่องต่างๆ
ที่ประชุมจึงหารือร่วมกันว่าควรหาแนวทางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและบุคลากร
สายสนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา
มติ เห็นชอบด้วยซึ่งรายละเอียดต่างๆ อยูร่ ะหว่างดาเนินการ และเห็นควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการสร้างเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
จากการประชุมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมเห็นควรให้มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการ
จัดการความรู้ระหว่างโรงเรียนแพทย์
ควรมีการจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 จัดร่วมกันเอง (สาหรับวัน เวลา สถานที่
และเจ้าภาพในการจัดประชุม จะได้หารือกันอีก
ครั้งหนึ่ง)
ครั้งที่ 2 จัดประชุมร่วมกันกับการประชุม
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ผู้นาเสนอ/สถาบัน
นางอัษฎาพร แกล้วทนงค์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางพวงพะยอม แก้วพิลา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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และที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ควรดาเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา ดังนี้
1. มีการทาวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน
2. มีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานแต่ละสถาบัน
3. มีการจัดการความรู้ร่วมกัน ในหัวข้อ
3.1 แนวทางการตัดเกรด
3.2 มีการจัดทา website ร่วมกัน(ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความชานาญ
และเชี่ยวชาญ
มติ รับทราบและเห็นชอบด้วย โดยในการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ควรมีหนังสือเชิญจากคณบดี
เพื่อขออนุญาตบุคลากรสายสนับสนุนมาร่วมประชุมทุกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวสุธัสสนีย์ สุขประเสริฐ)
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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