รายนามผูเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม สถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2550
วันศุกรที่ 9 มีนาคม 2550
ณ หองประชุมกวี ทังสุบุตร ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

รายนามผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุภาวดี ประคุณหังสิต
รองศาสตราจารย นายแพทยบุญสง พัจนสุนทร
รองศาสตราจารย พันเอกสุรพล สุรางคศรีรัฐ
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยไพโรจน จงบัญญัติเจริญ
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงวัลลี สัตยาศัย
นายแพทยประธาน จินายน
นายแพทยชัยวัน เจริญโชคทวี
ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยศิรเิ กษม ศิริลักษณ
นายแพทยปราโมทย สุจินพรัหม
นายแพทยเทพลักษ ศิริธนะวุฒิชัย
แพทยหญิงสรญา แกวพิทูลย
ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย
รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

รายนามผูไมไดเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศาสตราจารย นายแพทยสุชาติ อินทรประสิทธิ์
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมยุรี วศินานุกร
รองศาสตราจารย แพทยหญิงพาณี เตชะเสน
รองศาสตราจารย นายแพทยปยะ เนตรวิเชียร
ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสุธรรม ปน เจริญ
รองศาสตราจารย นายแพทยกําจัด สวัสดิโอ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รายนามผูรับเชิญเขารวมประชุม
1. แพทยหญิงศิรจิ ิตต วาสนะวัฒน
(แทน นายแพทยสุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการ
รวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท)
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองคณบดีฝายวิจัย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

2. ศาสตราจารย นายแพทยวีรจิตต โชติมงคล
3. รองศาสตราจารย นายแพทยวัชรา บุญสวัสดิ์
4. รองศาสตราจารย แพทยหญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล
(แทน รองคณบดีฝายแพทยศาสตรศึกษา
5. รองศาสตราจารย แพทยหญิงวัฒนา สุขไี พศาลเจริญ
6. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนิรมล พัจนสุนทร
7. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยชลธิป พงศสกุล
8. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมณีวรรณ แทนรัตนวิจิตร
9. ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุพนิ ดา คูณมี
10. นางสาวสงศรี ดีศรีแกว
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คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน)
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 2/2550
วันศุกรที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 08.30 – 13.30 น.
ณ หองประชุมกวี ทังสุบุตร ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
รองศาสตราจารย นายแพทย บุ ญ ส ง พั จ นสุ น ทร รองคณบดี ฝ า ยวิ ช าการ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และเรียนเชิญ ศาสตราจารย นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี
เปนประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
-

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันศุกรที่ 20 ตุลาคม 2549 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร
แกไข หนา 4 บรรทัดที่ 7 ตัดขอความ เนือ่ งจาก ออก
หนา 5 บรรทัดที่ 3 มีนาคม 2551 แกไขเปน มีนาคม 2552
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3

เรื่องพิจารณา

3.1 การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : แผนพับการประชุมวิชาการ The 4th Congress of the Asian Medical
Education Association (AMEA 2007)
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา The 4th Congress of the Asian Medical Education
Association (AMEA 2007) หัวขอเรื่อง Quality Accreditation and Standard in Medical Education
ระหวางวันที่ 23-26 ตุลาคม 2550 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับการคัดเลือกใหเปน
เจาภาพ จึงขอเสนอจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 แทนวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฏเกลา ในปนี้ จะมีวิทยากรจากตางประเทศจํานวน 7-8 คน รับผูเขารวมประชุมประมาณ 350 คน
คาลงทะเบียนเขารวมประชุมสําหรับคนไทย คนละ 3,000 บาท และ Workshopคนละ 1,000 บาท มี 6
workshop การประชุมนี้จะมีบรรยาย อภิปราย เสวนากลุมยอย oral และ poster presentation และ

3

workshop ขอเชิญสงผลงานเกี่ยวกับ quality assessment และ accreditation in medical education เพื่อ
พิจารณาสําหรับ oral หรือ poster presentation สง abstract ภายใน 30 มิถุนายน 2550
3.2 การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตรโดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ
เอกสารประกอบ : กําหนดการดําเนินการสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร ประจําป
การศึกษา 2550
ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
การสอบคัดเลือกเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร โดยวิธีรับตรงของกลุมสถาบันฯ
มีกําหนดการดําเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้
26 ธันวาคม 2549
- ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ
24 - 25 กุมภาพันธ 2550 - สอบ O-Net
3 – 4 มีนาคม 2550
- สอบ A-Net
ประกาศผลสอบ O-Net และ A-Net
31 มีนาคม 2550
- ประกาศผลสอบ A-Net
10 เมษายน 2550
- ประกาศผลสอบ O-Net
ภายใน 28 มีนาคม 2550 - กําหนดใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน สงรายชื่อการรับโควตาพื้นที่
ให กสพท. ที่คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล
3 เมษายน 2550
- นัดประชุมกลุมสถาบันพิจารณาผลการสอบ
4 เมษายน 2550
- ประกาศผลสอบขอเขียนมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย
และ x–ray
5 เมษายน 2550
- สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย และ x–ray
ทั้งนี้ หากเกิดปญหาในการคัดเลือก กสพท. จะดําเนินการคัดเลือกเพิ่มเติมอีกครั้งหลังสงกรานต
(ระหวางวันที่ 16 – 20 เมษายน 2550) ขณะนี้มีบางสถาบันสงรายชื่อให กสพท.ตัดสิทธิ์เรียบรอยแลว
ขอใหสงรายชื่อที่จะตัดสิทธิ์กับ กสพท. อยางเปนทางการ พรอม file รายชื่อไปที่คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ภายใน 28 มีนาคม 2550 และแจงจํานวนรับเขาลาสุดของแตละสถาบันดวย
ผลการพิจารณารับตรง (ใช A-net ตัดสิน) มี 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏเกลา ขอใหทั้ง 3 สถาบัน ประสานเรื่องการสง
รายชื่อโดยตรงกับ รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่เสนอ
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3.3 แนวทางการผลิตแพทยโดยใชโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ตามที่คณะกรรมการซึ่ง กสพท. มอบหมายใหตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่จะใชสอนและปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาแพทยในชั้นคลินิกของคณะแพทยศาสตร ที่ขอเปดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผานแพทย
สภา พบวา ความพรอมของโรงพยาบาลหลักสวนใหญไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หากตรวจประเมินตาม
เกณฑ 14 ขอ โดยเฉพาะสาขาหลัก จะไมผาน และไมเคยไดรับเอกสารรายงานการปฏิบัติตามขอเสนอ
มติที่ประชุม : สมควรทบทวนเกณฑ (เตียงรับผูปวย และเครื่องมือ) แตใหคงเกณฑดาน
คุณภาพไว ถาไมผานเกณฑแตนาจะปรับปรุงได ขอใหเขียนขอเสนอแนะที่จะตองปรับปรุง และใหผานอยางมี
เงื่อนไขเพื่อติดตามผลการดําเนินงานครัง้ ตอไปเปนระยะ ๆ (6 เดือน – 1 ป) โดยเสนอรายงานไปยังแพทยสภา,
กสพท., สถาบันพี่เลี้ยง ตามที่กําหนดไวในเงื่อนไขทีต่ องปรับปรุง
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
- อาจารยทางคลินิกตองไปรวมมือและชวยการเรียนกากสอนชั้นปรีคลินิกใหมากขึ้น
- สงอาจารย non-MD เรียนแพทย
3.4 การวิจัยดานแพทยศาสตรศึกษา
ขอเลื่อนไปกอน
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องและรายงานความคืบหนา
4.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปกธงตรงสูคณะกระจายไปมหาวิทยาลัย” โดยแนวทาง
TQA
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
การจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปกธงตรงสูคณะกระจายไปมหาวิทยาลัย” โดยแนวทาง
TQA คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ และนําเสนอ self assessment ในการประชุมกลุมสถาบันฯ ตามที่กําหนด
ไวประมาณ 23 - 24 พฤษภาคม 2550) โดยกลุมโรงเรียนแพทยจะมีพ่ีเลี้ยงในการทํา self assessment
ขณะนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุรนารี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรวมประชุมกับพี่เลี้ยง คือ ศาสตราจารย นายแพทยสงวนสิน รัตนเลิศ แลว
และกลุมคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, รามาธิบดี, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พี่เลี้ยงคือ
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ก็ประชุมแลว เนื่องจากโครงการนี้ตองการอาจารยที่สนใจ
และทุมเทจริง ๆ ซึ่งเปนประโยชนในการเตรียมรายงานและพัฒนาคณะแพทยศาสตรที่เขารวมโครงการ แต
สังเกตวาวันสุดทายผูรวมประชุมหายไปหลายคน ซึ่งนาเสียดายที่นั่งเพราะคาใชจายคอนขางสูง
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4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทย ระยะที่ 3 (1
กุมภาพันธ 2549 – 28 กุมภาพันธ 2551)
เอกสารประกอบ : จดหมายขาว กสพท./สสส. ปที่ 3 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ – มีนาคม 2550
ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุปรียา วงษตระหงาน
กําหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพดานการสรางเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทย ครั้งที่ 4 ใน
วันที่ 6 กันยายน 2550 ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4.3 เครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร (UHOSNET)
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
กําหนดการประชุมฯ ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2550 ที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปนเจาภาพ

วิทยาลัย

4.4 โครงการความรวมมือผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท พ.ศ.2549 – 2554 และการกระจาย
แพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
ขอเลื่อนไปกอน
4.5 การจัดทําวารสารแพทยศาสตรศึกษาของกลุมสถาบันฯ
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
ขณะนี้ก็ยังไมมีบทความเพิ่มเติม จึงเสนอใหมีการหมุนเวียนเจาภาพหรือเจาภาพรวม ครั้งละ 1-2
ป เพื่อจัดทําวารสารนี้ โดยเรียงลําดับตามตัวอักษร ลําดับแรก คือ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูกับคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยยังเปนแกน
ในการจัดทําและเผยแพร
4.6 การรับ E-Journals รวมกัน
เอกสารประกอบ : : รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
ผูนําเสนอ
บริษัท EBSCO ประเทศสิงคโปร ไดมานําเสนอ แตพบวา e-journal ที่นําเสนอไมสอดคลองกับ
ความตองการใช (CINAHL DynaMed) ที่ประชุมจึงจะไปตอรองกับบริษัท Book promotion อีกครั้ง โดยมี 2
แนวทาง คือ
1. แตละสถาบันตอรองเอง 50 titles
2. รวมทุกสถาบัน 240 titles
รวม 12 สถาบัน รับ Full 240 titles
การกําหนดคาใชจายในการบอกรับวารสารใหดูจํานวนผูใช คือ
6

Clinic - Staff + พชท. + Resident
Pre Clinic - เฉพาะ แพทย
นศพ. - ทุกชั้นป
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม จะดําเนินการจัดทําแบบสอบถามจํานวนผูใชในแต
ละสถาบัน (นักศึกษาทุกชั้นป, แพทยใชทุน, แพทยประจําบาน, อาจารย) แลวรวบรวมจํานวน Access ของทุก
สถาบัน และจะตอรองราคาที่เหมาะสมกับบริษัท Book promotion อีกครั้ง จึงขอความรวมมือทุกสถาบันแจง
จํานวน Access ภายใน 1 สัปดาห
4.7 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทย ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทย ครั้งที่ 8 ระหวางวันที่ 23
เมษายน – 23 พฤษภาคม 2550 รับจํานวน 40 คน สถาบันละ 3 คน แตมีบางสถาบันสงชื่อ 4 คน ขอให
พิจารณาสงรายชื่อเพียง 3 คน หรือเรียง priority ของผูที่จะเขาอบรม คาสมัครสําหรับสมาชิกของกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย 25,000 บาท/คน โรงเรียนแพทยใหมที่ยังไมชําระคาสมาชิกกลุมสถาบันฯ จะ
เก็บในราคาที่สูงกวาราคาสมาชิก ขอใหแจงรายชื่อภายใน 15 มีนาคม 2550
สําหรับการดูงานตางประเทศ จะไปออสเตรเลียเพื่อดูงานเกี่ยวกับ Quality Assurance in
Medical Education ระหวาง 6 – 11 พฤษภาคม
4.8 แนวทางการดําเนินการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรูความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ระยะที่ 3
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยอานุภาพ เลขะกุล
กําหนดสอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําป 2550 วันที่ 10 มีนาคม 2550 สวนการจัดสอบ Part II
และ Part III อยูระหวางการเตรียมการ การจัดสอบ Long case และ MEQ แตละสถาบันจะเปนผูดําเนินการ
ภายใตการกํากับดูแลของศูนยประเมินฯ ขณะนี้อยูระหวางการรางหลักเกณฑการออกขอสอบ แนวทางการ
ประเมินการสอบ Long case และ MEQ เพื่อสงใหแตละสถาบันตอไป ขอความรวมมือจากทุกสถาบันเตรียม
ความพรอมผูออกขอสอบและผูเขาสอบดวย
การสอบ Part II Clinical sciences จะสอบวันเสาร, วันอาทิตย และวันจันทร สัปดาหที่ 2 ของ
เดือนมีนาคม โดยสอบตอจาก Part I การสอบ OSCE เดือนกุมภาพันธและเดือนเมษายน มี 20 stations
ทราบวามีการติวกันมากและเก็บคาติว ขอใหระมัดระวัง เรื่องนี้ทาง ศรว. อยากเห็นการพัฒนาคุณภาพการสอน
และออกขอสอบมากกวาการติวหรือเก็งขอสอบ
ขอเสนอแนะการจัดสอบ แจงไดที่ ศาสตราจารย แพทยหญิงบุญมี สถาปตยวงศ
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4.9 โครงการวิจัย CRCN
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
ขอความรวมมือทุกสถาบันสงงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย CRCN ไปยังกลุมสถาบันฯ เพื่อ
จะไดดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ขออนุญาตใหผูประสานงานโครงการวิจัยแจงเตือนไปยังทุกสถาบันดวย
4.10 การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: รองศาสตราจารย นายแพทยสรนิต ศิลธรรม
การจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 8 กําหนดจัดใหแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม
2551 ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล Theme หลักของการจัดคือ
- ติดตามและประเมินผลการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 7
- ความหมาย ขอบเขต และลักษณะสําคัญ “Humanized Medicine”
- กลยุทธในการสงเสริม “Humanized Medicine” ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมใน :
• การจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
• การจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญาและการศึกษาตอเนื่อง
• การประกอบเวชปฏิบัติ
• ระบบสุขภาพของประเทศ
• สังคมไทย
การสัมมนาจะจัดประมาณ 7 ครั้ง ใหแตละสถาบันรวมเปนเจาภาพจัด และทําประชาพิจารณตาม
สถาบันตาง ๆ 4 ครั้ง จากนั้นสรุปผลจัดครั้งใหญที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล แลวจึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับการเสนอแตงตั้งคณะทํางานชุดตาง ๆ ของแตละสถาบัน
มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ
ความเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
- การประชุ ม ครั้ ง แรกน า จะนั ด กรรมการบริ ห ารเพื่ อ ทํ า ความเข า ใจและตกลงใน concept
เกี่ยวกับ Humanized Medicine วา จะเชื่อมโยงกับการศึกษาวิจัย, การฝกอบรม, การบริการ และระบบสุขภาพ
รวมทั้งความสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
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วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ทุนสําหรับการศึกษาปริญญาโท, เอก ในตางประเทศ
เอกสารประกอบ : ผูนําเสนอ
: เลขาธิการฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีทุนสําหรับอาจารยโรงเรียนแพทยใหม เพื่อ
ศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก ทั้งดานคลินิกและปรีคลินิก ขอใหสงรายชื่อและสาขาที่ตองการศึกษาตอมายัง
กสพท. ภายในปลายเดือนมีนาคม 2550 เพื่อรวบรวมสงให สกอ. ตอไป
ปดประชุมเวลา 12.30 น.

(ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสุพินดา คูณมี)
สรุปผลการประชุม

(รองศาสตราจารย แพทยหญิงพันธทิพย สงวนเชื้อ)
ตรวจและแกไขสรุปผลการประชุม
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