
ก ำหนดกำรอบรมแพทยศำสตรศึกษำ คร้ังที่ 3  
ระหว่ำงวันที่ 20 – 21 พฤศจิกำยน 2562 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ศนูย์แพทยศำสตรศึกษำช้ันคลินิก โรงพยำบำลศรีสะเกษ 
วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกำยน 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 

 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกำยน 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 20 – 21 พฤศจิกายน 2562  นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแพทยศาสตรศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2563  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารศูนย์แพทยศาตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการวัดและประเมินผล การออกข้อสอบ และหัวข้ออ่ืนๆ ทางด้าน
แพทยศาสตรศึกษาให้กับอาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ และอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลร่วมผลิต 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์มาเป็นผู้บรรยายให้
ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ด้านแพทยศาสตรศึกษา ประกอบด้วย 

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

ผลิต จะได้รับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทักษะด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เทคนิคใน
การออกข้อสอบ และได้รับการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ทักษะด้านต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนด้าน
แพทยศาสตรศึกษาต่อไป 

 
ผู้เข้ำร่วมอบรมเม่ือวันที่ 20 – 21 พฤศจิกำยน 2562  จ ำนวน 29 คน ประกอบด้วย 
 

ผู้เข้ำร ่วมอบรม คน ร้อยละ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 23 79.31 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 4 13.79 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 1 3.45 

โรงพยาบาลชุมชน 1 3.45 

รวม 29 100 
 

มีรำยช ื่อผู้เข้ำร่วมอบรม มีดังนี้ 

1.  นพ.ประวิ อ ่ำพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2.  ผศ.พญ.ศุทธินี ธิราช รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 
3.  นพ.มงคล ภัทรทิวานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
4.  นพ.วิรรัฐ จนิาทองไทย อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
5.  พญ.นภัทร เหลือนาค อาจารย์กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 
6.  พญ.ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
7.  พญ.แสงระวี สีเสน โรงพยาบาลอุท ุมพรพิสัย 
8.  พญ.สถาพร หินเงิน โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
9.  พญ.นิติภรณ์ บุษบงก์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 



10. พญ.ชมพูนุท สมานชาติ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
11. พญ.มัลลิกา โมทะจิตต ์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
12. พญ.ประภา ธีรลีกุล โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
13. พญ.ขวัญชนก ศรีสุธรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
14. พญ.ธันยช์นก สมปรารถนา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
15. นพ.นพพล บัวส ี โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
16. นพ.ธนติพงศ ์เมธีพิสิษฐ์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
17. นพ.ปุณณรัตน ์ชนะบุตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
18. นพ.อภินันท์ รองวิริยะพานิช โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
19. นพ.ชวลิต โพธ ิ์งาม โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
20. พญ.พิศประภา น้อยมิ่ง โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
21. นพ.ศราวุฒิ สมานชาติ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
22. นพ.ประกาศชัย พวงงาม โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
23. นพ.ศิระ เมืองไทย โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
24. พญ.ปาริชาติ เมืองไทย โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
25. พญ.นิธิกุล เต็มเอ่ียม โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
26. พญ.ปริศนา สนใจ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
27. พญ.พิมลพร กมลศรี โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
28. พญ.ปานวาด เหลืองประเสริฐ โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
29. นางนวรัตน์ บุญกัณหา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

 


