
ก ำหนดกำรอบรมแพทยศำสตรศึกษำ คร้ังที่ 2  
ระหว่ำงวันที่ 11-12 กันยำยน 2562 

ณ ห้องประชุม 1001 อำคำรศูนย์แพทยศำสตรศึกษำชั้นคลินิก โรงพยำบำลสรรพสิทธิ
ประสงค์ 

วันพุธ ที่ 11 กันยำยน 2562 
เวลำ หัวข้อ วิทยำกร หมำยเหตุ 

08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน   
08.45 - 09.00 น. กล่าวเปิดการจัดอบรม คณบดี หรือผู้แทน  
09.00 - 10.30 น. การประเมินความก้าวหน้า 

(formative evaluation) 
ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล และ 

ผศ.นพ. สมชาย สุนทรโลหะนะกูล 
 

10.30 – 10.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง   
10.45 - 12.00 น. การจัดท าตารางการออกข้อสอบ 

(Table of Specification)   
ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล และ 

ผศ.นพ. สมชาย สุนทรโลหะนะกูล 
 

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน   
13.00 – 16.30 น. การจัดท าตารางการออกข้อสอบ 

(Table of Specification)   
และน าเสนอร่วมกัน 

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

 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยำยน 2562 

เวลำ หัวข้อ วิทยำกร หมำยเหตุ 
09.00 – 10.30 น. แนวทางในการจัดสอบ แบบ OSCE ปี 

2563 ตามเกณฑ์ของ ศ.ร.ว. และการ
ออกข้อสอบ 

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

 

10.30 – 10.45 น. รับประทำนอำหำรว่ำง   
10.30 – 12.00 น. แนวทางในการจัดสอบ แบบ OSCE ปี 

2563 ตามเกณฑ์ของ ศ.ร.ว. และการ
ออกข้อสอบ (ต่อ) 

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

 

12.00 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน   
13.00 – 16.30 น. แนวทางในการจัดสอบ แบบ OSCE ปี 

2563 ตามเกณฑ์ของ ศ.ร.ว. และการ
ออกข้อสอบ (ต่อ) 

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

 

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



เมื่อวันที่  11 – 12 กันยายน  2562  นายแพทย์นิรันดร์   พิทักษ์วัชระ คณบดี วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแพทยศาสตรศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์  ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการวัดและประเมินผล การออก
ข้อสอบ และหัวข้ออ่ืนๆ ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาให้กับอาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และอาจารย์
แพทย์จากโรงพยาบาลร่วมผลิต 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์มาเป็น
ผู้บรรยายให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ด้านแพทยศาสตรศึกษา ประกอบด้วย 

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

ร่วมผลิต จะได้รับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
เทคนิคในการออกข้อสอบ และได้รับการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ทักษะด้านต่างๆ ในการจัดการเรียน
การสอนด้านแพทยศาสตรศึกษาต่อไป 

 
ผู้เข้ำร่วมอบรมเม่ือวันที่ 11 – 12 กันยำยน 2562  จ ำนวน 43 คน ประกอบด้วย 
 

ผู้เข้ำร ่วมอบรม คน ร้อยละ 

วิทยาลัยแพทยศาตร์และการสาธารณสุข 16 37.21 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 26 60.47 

โรงพยาบาลชุมชน 1 2.32 

รวม 43 100 
 

มีรำยช ื่อผู้เข้ำร่วมอบรม มีดังนี้ 

1.  นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
2.  นพ.ประวิ อ ่ำพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3.  นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
4.  ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
5.  ผศ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
6.  นพ.เกริก สุวรรณกาฬ ผู้อ่านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
7.  พญ.ปาริชาติ ภิญโญศรี อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 



8.  ดร .วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ         อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
9.  นพ.วัฒนา พรรณพานชิ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
10. ผศ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณี อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
11. ผศ.ดร.กาญจนา แปงจิตต์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
12. ดร.นันทยา กระสวยทอง อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
13. นพ.สุริยง แผลงงาม อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
14. นพ.ณัฐพล สีดาพันธุ์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
15. นพ.ศิริพงษ ์สิระมนต์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
16. นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
17. พญ.แพรววรินทร์ ว่องสภุ ัคพันธุ์ อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
18. พญ.สุวรรณี ธนสังข์นุชิต อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
19. พญ.ณัฏฐวดี เวียงเพ่ิม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
20. พญ.จิรา ไตรรงค์จิตเหมาะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
21. พญ.กรุณา ระจินดา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
22. นพ.วราวุธ ธ ีรลีกุล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
23. พญ.นริสสา ภาตยิะศิข ัณฑ ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
24. พญ.พรรณปพร โคนพันธ ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
25. พญ.ผาณิต สุขโท โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
26. พญ.วิริยา เชื้อล ี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
27. พญ.ศิริพร ลลีาธนาพิพัฒน์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
28. พญ.วรรตัน์ คงเกษม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
29. พญ.อ ังคณา กวิวังสานนท์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
30. พญ.ชมพูนุท จ ุฑานันท ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
31. พญ.มัทนา ภาตยิะศิข ัณฑ ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
32. นพ.กษิตทัช ดลประสิทธิ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
33. นพ.ทวีเกียรติ ตั้งวงศ์ไชย โรงพยาบาล50พรรษามหาวช ิราลงกรณ 
34. พญ.พ ิมพ ์ วรวสิุทธิกูล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
35. พญ.จุติมา แสนค าหมื่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
36. พญ.บุษกร ชลิดาพงศ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
37. นพ.วัฒนพงศ ์ สุภมงคลชัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

38. พญ.สุพัตรา ทีฑะธาดา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
39. พญ.คนึงนิตย ์เซมรัมย ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
40. พญ.สุกัญญา บุญบัวมาศ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
41. นพ.เดชา กล้าเชี่ยว โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
42. นศพ.ณัฐ ตั้งพร้อมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
43. นศพ.ธนพล ร ามะนา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

 


