
 
ก ำหนดกำรอบรมแพทยศำสตรศึกษำ ครั้งที่ 1  

ระหว่ำงวันที่ 5-6 สิงหำคม 2562 
ณ ห้องประชุม CMP 401 อำคำรวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข 

 
วันจันทร์ ที่ 5 สิงหำคม 2562 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร หมำยเหตุ 
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน   
08.45 - 09.00 น. กล่าวเปิดการจัดอบรม คณบดี  
09.00 - 10.00 น. มาตรฐานอุดมศึกษา 2561 ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล  
10.00 - 12.00 น. Educational concept and lesson 

plan development 
ผศ.นพ. สมชาย สุนทรโลหะนะกูล  

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน   
13.00 – 14.00 น. Evaluation concept and tool ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล  
14.00 – 17.00 น. Workshop :  

การออกข้อสอบและการวิเคราะห์
ข้อสอบ MCQ 

ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล 
ผศ.นพ. สมชาย สุนทรโลหะนะกูล 

 

วันอังคำร ที่ 6 สิงหำคม 2562 
เวลำ หัวข้อ วิทยำกร หมำยเหตุ 

09.00 – 10.30 น. Workshop :  
การออกข้อสอบและการวิเคราะห์
ข้อสอบ MEQ 

ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล 
ผศ.นพ. สมชาย สุนทรโลหะนะกูล 

 

10.30 – 12.00 น. Workshop :  
การออกข้อสอบและการวิเคราะห์
ข้อสอบ OSCE 

ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล 
ผศ.นพ. สมชาย สุนทรโลหะนะกูล 

 

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน   
13.00 – 16.00 น. การตัดเกรด ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล 

ผศ.นพ. สมชาย สุนทรโลหะนะกูล 
 

 
หมำยเหตุ :  ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 และเวลา 14.30 – 15.00 น.  



   
เมื่อวันที่ 5 – 6  สิงหาคม 2562  นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแพทยศาสตรศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562  ณ ห้อง
ประชุม CMP 401 ชั้น 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องของทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การออกข้อสอบ การตัดเกรด รูปแบบการ
เรียนการสอน และหัวข้ออ่ืนๆ ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาให้กับอาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และอาจารย์
แพทย์จากโรงพยาบาลร่วมผลิต 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์มาเป็นผู้บรรยายให้
ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ด้านแพทยศาสตรศึกษา ประกอบด้วย 

1. ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล  
2. ผศ.นพ. สมชาย สุนทรโลหะนะกูล 
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์และอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลร่วม

ผลิต จะได้รับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เทคนิคใน
การออกข้อสอบ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และได้รับการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ทักษะด้านต่างๆ 
ในการจัดการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตรศึกษาต่อไป 

 
ผู้เข้ำร่วมอบรมเม่ือวันที่ 5 – 6  สิงหำคม 2562   จ ำนวน 45 คน ประกอบด้วย 

ผู้เข้ำร ่วมอบรม คน ร้อยละ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 36 80.00 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 1 2.22 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 1 2.22 

โรงพยาบาลชุมชน 7 15.56 

รวม 45 100 
 

มีรำยช ื่อผู้เข้ำร่วมอบรม มีดังนี้ 

1.  นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2.  นพ.ประวิ อ ่ำพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3.  ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
4.  นพ.เกริก สุวรรณกาฬ ผู้อ่านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
5.  พญ.นภา เอ้ือจรัสพันธ์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
6.  พญ.กฤต ิกา วานิชกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลวารินช าราบ 
7.  พญ.ภัทรกานต์ จตุรภัทรวงศ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลวารินช าราบ 



8.  นพ.ปัญญวัตร ชมาฤกษ์ นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลวารินช าราบ 
9.  พญ.พรมเลขา เจริญมิตร นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลวารินช าราบ 
10. นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ นายแพทย์เช ี่ยวชาญ โรงพยาบาลส าโรง 
11. นพ.วัชรพงษ ์ เถาว์โท นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
12. พญ.แสงระว ีสีเสน นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
13. ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
14. พญ.ปิยะรัตน ์ธัญนิพัทธ์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
15. ผศ.ดร.ลติพร อุดมสุข อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
16. ดร.ปิยนันท ์มีเวที อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
17. พญ.นวินดา เจียมบุญศรี อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
18. พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
19. ดร .วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ        อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
20. ผศ.ดร.ภาวนา พนมเขต อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
21. ผศ.ธันยาการย์ ศรีวรมาศ อาจารย ์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร ์
22. ผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
23. ผศ.ดร.สวุภรณ์ แดนด ี อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
24. ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
25. ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
26. ผศ.ดร.มารุตพงศ ์ปัญญา อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
27. ผศ.ฐานสิรา โฉมเกิด อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
28. ดร.อนุวตัร ภิญญะชาต ิ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
29. ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
30. รศ.ดร.ธารินี ไชยวงศ ์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
31. ผศ.ดร.รสริน การเพียร อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
32. ผศ.ดร.เชาวลิต ย ัวจิตร อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
33. ผศ.ดร.นงนชุ กัณหารัตน์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
34. นพ.สุริยง แผลงงาม อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
35. ดร.นันทยา กระสวยทอง อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
36. พญ.พัชรี พรรณพานิช อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
37. รศ.ดร.อนนัต์ ไชยกุลวฒันา อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

38. ผศ.ดร.ชาญวิทย์ มณีนิล อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
39. นพ.ณัฐพล สีดาพันธุ์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
40. พญ.กฤต ิกา ทองอินทร์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
41. พญ.ปราณปริยา พาด ี อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
42. ดร.สุธารกมล ครองยุทธ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
43. พญ.แพรววรินทร ์ว่องสภุ ัคพันธ์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
44. พญ.สลิลลา เพ็ญพ ิมพ ์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
45. ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มัน่วงศ์ อาจารย์กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 


