รายงานการดาเนินการของ สมพ. ณ วันที่ 4 กันยายน 2561
1. สถาบันที่ขอรับการตรวจประเมิน
1.1 สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอรับการตรวจประเมินหลักสูตรปรับปรุง 2562
ลงพื้นที่ตรวจ วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2561
1.2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอรับการตรวจประเมินหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ลงพื้นที่ตรวจ วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561
2. การส่งรายงานประจาปี (*เลยกาหนดเวลา)
รายนามสถาบันที่มีกาหนดส่งรายงานความก้าวหน้าประจาปี (ครั้งที่ 1 ปี 2561)
* 1. สานักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วันที่ 20 ส.ค. 61)
2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันที่ 16 พ.ย. 61)
รายนามสถาบันที่มีกาหนดส่งรายงานความก้าวหน้าประจาปี (ครั้งที่ 3 ปี 2561)
* 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ 13 มิ.ย. 61)
* 2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วันที่ 27 ส.ค. 61)
รายนามสถาบันที่มีกาหนดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข (ครั้งที่ 1 ปี 2561)
1. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันที่ 15 ส.ค. 61)
ขอให้สถาบันที่จะส่งรายงานประจาปี ใช้แบบฟอร์ม Template for Annual Progress Report (สาหรับ
สถาบันที่ส่งรายงานความก้าวหน้าประจาปี ) หรือแบบฟอร์ม Template for Corrective Action Report
Report (ส าหรั บ สถาบั น ที่ต้องส่ ง รายงานการปรั บปรุ งแก้ไ ข) ซึ่งสามารถ download ได้จาก website
www.imeac.org โปรดศึกษาคู่มือการเขียนรายงานและวิธีการส่งได้จากเอกสาร template
3. หลักสูตรและสถาบันที่ได้รับการตรวจประเมินในเดือนที่ผ่านมา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ตามมติคณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 20
สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีมติไม่ให้การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ
ไม่เห็นชอบให้เพิ่มศักยภาพ และสถาบันร่วมผลิต)
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตามมติคณะกรรมการบริหาร สมพ. ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีมติให้การรับรองหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) แผนการศึกษาการผลิต
แพทย์แนวปฏิรูป
4. หลักสูตรและสถาบันที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาผลการตรวจประเมิน

-

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า อยู่ในระหว่างการพิจารณากลั่นกรองผลการตรวจประเมิน
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ในระหว่างการพิจารณาตาม
ขั้นตอนการสรุปผลการตรวจประเมินเบื้องต้น

5. การอบรมของ สมพ.
5.1 การอบรม Lead Assessor development
สมพ. ได้จัดการอบรม Lead Assessor development ในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Smart classroom
ชั้น M ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้ตรวจประเมินเข้าอบรม 16 ท่าน
5.2 การอบรม Criteria training & SAR writing course
สมพ. จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Criteria training & SAR writing course ในวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561
ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้
ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
1. ผู้ที่อบรม 5 วัน ท่านละ
7,500 บาท
2. ผู้อบรมวันแรกวันเดียว ท่านละ
2,000 บาท
ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าที่ contact@imeac.org

หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561
8,000 บาท
2,500 บาท

5.3 การอบรม Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน
สมพ. จะมีการจัดเชิงปฏิบัติการ Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่ผ่านการ
อบรม Criteria training & SAR writing course มาแล้ว) โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้
ค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
1. ค่าลงทะเบียนท่านละ
6,000 บาท
ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าที่ contact@imeac.org

หลังวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
6,500 บาท

6. สมพ. รับการตรวจประเมินเพื่อรับการรับรองจาก WFME
ยังไม่มีความคืบหน้าจาก WFME
7. สาหรับสถาบันที่จะขอรับการตรวจประเมิน การขอเปิดดาเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
การขอเพิ่มศักยภาพ การขอเพิ่มสถาบันร่วมผลิต จากนี้ไป ต้องใช้เกณฑ์ TMC.WFME.BME. (2017) สามารถ

download เกณฑ์มาตรฐาน เอกสารที่ใช้สาหรับการขอตรวจประเมิน SAR Template และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ที่ www.imeac.org
โดยขอให้สถาบันผลิตแพทย์ดาเนินการดังนี้
7.1 ส่งหนังสือแจ้งความจานงขอรับการตรวจประเมิน ถึงแพทยสภา
7.2 ส่งสาเนาหนังสือแจ้งความจานงดังกล่าว พร้อมทั้งใบสมัครขอรับการตรวจ และเล่มรายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report, SAR) จานวน 1 เล่ม หลักสูตร 1 เล่ม และ flash drive (ประกอบด้วย PDF file
ของ SAR และ ไฟล์เอกสารหลักฐาน) จานวน 1 ชุด ถึงผู้อานวยการ สมพ.
ส่ง
สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 ตึกอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 10330
7.3 ส่งเล่ม SAR ที่เขียนตามเกณฑ์ TMC.WFME.BME. Standards 2017 โดยใช้ template ของ สมพ. ใช้
ตัวอักษร font TH Sarabun New ขนาด 14
7.4 การเตรียมหลักฐานสนับสนุนที่จัดเก็บใน flash drive ขอให้ดาเนินการดังนี้
- เตรียมเอกสารหลักฐานในรูป PDF file โดยระบุหน้าและ highlight ส่วนที่อ้างอิง
- ใส่รหัสเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ เช่น ม 1.1.1-1, ม 1.1.1-2 เป็นต้น
- เก็บเป็น folder-subfolder ตามองค์ประกอบ-องค์ประกอบย่อย
- ทา hyperlink จากเล่ม SAR
7.5 ชาระค่าธรรมเนียมการขอรับการตรวจประเมิน เป็นจานวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หลังจาก
ชาระแล้ว เงินจานวนนี้จะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน และจะไม่คืนแม้ว่าภายหลังพบว่าสถาบันไม่
พร้อมและไม่เกิดการตรวจขึ้นจริง
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้ทาง email: contact@imeac.org
หรือติดต่อ นพ.พงษ์ศักดิ์ ได้ที่ pongsak@imeac.org

