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Module 1 

หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME): ปฐมนิเทศ 

 

Scope:  

เวลา:  2 วัน 

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทยส์ามารถ 
1. รู้จักกับเพื่อนร่วมชั้น 
2. รู้จักอาจารย์และนักวิชาการผู้ดูแลหลักสูตร 
3. แสดงความคาดหวังต่อการเรียนและหลักสูตร 
4. รู้เป้าหมายของหลักสูตร      

เนื้อหา:  
1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) 

2. ที่มาและภาพรวมของหลักสูตร ECME 

3. การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม ECME 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● การสนทนากลุ่ม 

● การบรรยาย 
หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● ECME Course Overview 

● ECME Guide for Assignment Writing 

● How to Submit Your Assignment 

 
 

 



 

Module 2 

หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME): Rookie Teacher  

เรื่อง Role of teacher in 21st Century 

Scope:

 บทบาทของครูแพทย์และการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูแพทย์ในระบบการศึ

กษาศตวรรษที่ 21  

เวลา:   3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค:์ เมือ่สิ้นสดุการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 

1. ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทครูเเพทย์ดา้นอื่นนอกจากการสอนบรรย

าย 

2. เข้าใจกลยุทธ์การศึกษาวิธีอื่นทีส่ามารถเพิ่มประสิทธผิลการเรยีนรู้ให้ผูเ้รียน 

3. ตระหนักถึงธรรมชาติของเเพทยศาสตรศึกษาทีม่ีความจำเป็นต้องพฒันาอยา่

งต่อเนื่องไปตามบริบทวงการเเพทย์ที่เปลี่ยนไป 

4. เข้าใจหลักการสำคัญของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

เเละการเรยีนรู้ในระบบสุขภาพ 

5. เข้าใจบทบาทครูเเพทยด์้านต่างๆทั้งในเรือ่งทักษะการสอน การพัฒนาตน 

role modeling เเละการมีสว่นร่วมพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวม 

เนื้อหา: 

1. โอกาสพัฒนาของเเพทยศาสตรศึกษาในปัจจุบัน 

2. กลยุทธ์ในการจัดการศกึษาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลเเละประสิทธิภาพการเรียนรู้ 

3. บทบาทครูเเพทย์ 12 ประการ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบการศึกษา 

4. การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เเละการเรยีนรู้ในระบบสุขภาพ 



 

5. ทักษะเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิตเเพทย์ในศตวรรษที่ 21 

6. บทบาทครูเเพทย์ศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการสอน เเละการพัฒนาตนเอง 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้:  

● การบรรยายสั้น 

● เเลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น 

● ประชุมกลุ่มเพื่อนำเสนอเเนวคิดการพัฒนา  

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ : 

● Ronald M Harden. The Eight Roles of the Medical Teachers. 

ELSEVIER, 2018. 

● Health professionals for a new century: transforming education 

to strengthen health systems in an interdependent world. Julio 

Frenk, et al. The Lancet 2010, Vol. 376, No. 9756, p1923–1958 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง Procedural Skills Teaching 

Scope: เน้นเทคนคิการสอนหัตถการและฝึกกระบวนการสอนหัตถการ 

เวลา:          3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์:  เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 
1. อธิบายหลักการสอนหัตถการ ทั้ง non patient /patient cycle  
2. วางแผนการสอนหัตถการได ้
3. สอดแทรกประเด็นเรือ่งความปลอดภัยของผู้ป่วยในการทำหัตถการและการ

ควบคุม กำกับการทำหตัถการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 
4. วางแผน formative assessment 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำหัตถการและให้ feedback 
ที่เหมาะสมได้ 

เนื้อหา:  
1. The Conscious Competence Learning Model 
2. Non patient and patient cycle teaching procedural skills 
3. Peyton model for teaching procedural skill (knowledge 

demonstration deconstruction comprehension performance) 
4. Sawyer Pedagogical Framework for Procedural Skill Training in 

Medicine 
5. Patient safety concept for procedure: time out technique 

teamwork sign out 
6. Supervision Assessment and constructive feedback 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● Interactive lecture 

● Small group activity  

● ฝกึการสอนหัตถการ 
 



 

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● Grantcharov and Resnik : Teaching procedural skills BMJ 
2008;336; 1129-1131 

● Teaching Procedural skills in General Practice January 2011 
Australian family physician 40(1-2): 

● McLeod, Peter J. MD; Steinert, Y. PhD; Trudel, J. MD; Gottesman, 
R. MD : Seven Principles for Teaching Procedural and Technical 
Skills Academic Medicine: October 2001 - Volume 76 - Issue 10 
- p 1080 

● Nikendei et al.: Modification of Peyton’s four-step approach for 
small group teaching – a descriptive study ; BMC Medical 
Education 2014, 14:68 http://www.biomedcentral.com/1472-
6920/14/68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://journals.lww.com/academicmedicine/toc/2001/10000
https://journals.lww.com/academicmedicine/toc/2001/10000
http://www.biomedcentral.com/1472-6920/14/68
http://www.biomedcentral.com/1472-6920/14/68


 

เรื่อง Teaching Learning and Assessing Medical Professionalism 

Scope: ความหมายและบทบาทของครูแพทย์ในการบ่งเพาะความเป็น  medical 

professionalism ให้กับนักศึกษาแพทย์ ทั้งในการเป็นแบบอย่าง กระบวนการ 

การเรียนการสอนและการประเมินผล 

เวลา:  3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสดุการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 
1. ตระหนักถึงความสำคัญและเขา้ใจความหมายของ  medical 

professionalism 
2. มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน medical professionalism    
3. เห็นความสำคัญและการปฏิบัติตนเป็น role – models 
4. ประเมินทางด้าน  medical professionalism 

เนื้อหา:  
1. What is medical professionalism 

2. How to teach  medical professionalism 

3. Role models and medical professionalism 

4. How to assess medical professionalism    

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● การนำเสนอข้อมูลด้วย presentation แบบ interactive lecture  

● Group activities, group presentation and discussion 

● Reflection and conclusion 
 
 
 
 
 



 

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● อนุพงษ์ สธุรรมนิรันด์. Ten Tips of Teaching Professionalism.ใน: 

ไพโรจน์ บุญลักษณศ์ิริ, บรรณาธิการ. ครูหมอมอืโปร. ขอนแก่น: 

ขอนแก่นการพิมพ์; 2560. หน้า 109 - 19. 

● ABIM Foundation, ACP-ASIM Foundation, European Federation 

of Internal Medicine. Medical Professionalism in the new 

millennium: A physician charter. Ann Intern Med. 2002; 136: 

243-46. 

● The hidden process of positive doctor role modelling.  Passi V, 

Johnson N. Med Teach. 2016; 38:700-707. 

● ประกาศแพทยสภาที่ 45/2555 เรื่อง เวชปฏิบัติที่ดีสำหรับแพทย์ 

● จรรยาบรรณนสิิตนักศึกษาแพทย ์

● ลักษณะแพทย์ที่ดี ก-ฮ 

● คำประกาศสทิธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง Plan Your Teaching 

Scope: การวางแผนการสอนเป็นภารกิจที่สำคัญมากสำหรับผู้สอน 

เพื่อที่จะได้มีการเตรียมการล่วงหน้าวา่ ผู้เรียนคือใคร จะสอนเรือ่งอะไร 

โดยมีวัตถุประสงค์การสอนและเตรียมการสอน รวมทั้งสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

รวมทั้งวิธีการวัดและการประเมินผลให้เหมาะสม  

เวลา:  3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์:  เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 
1. ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนการสอน   
2. วางแผนจัดการเลือกวิธสีอนทีส่อดคลอ้งกับ outcome 

ของรายวิชาและหลักสตูร 
3. ลำดับขั้นตอนการเขยีนแผนการสอนได้ถูกต้องตามโครงสร้างแผนการสอน 
4. สร้างแผนการสอนทีม่ีวตัถุประสงค์ด้าน Cognitive, Attitude และ 

Psychomotor ที่เหมาะสมและจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ได้ดี 
5. วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการสอนให้ดีและถูกต้องทุกครั้งทีส่อน                  

เนื้อหา 
1. กรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. Miller’s Pyramid, Learning Pyramid 
3. การวางแผนการสอนโดยอิงตาม Educational domain 3 ด้านได้แก่ 

cognitive, affective และ psychomotor domain 
4. ความสำคัญของแผนการศึกษา 
5. โครงสร้างแผนการสอน/แผนการศึกษา 
6. การเขียนวัตถุประสงค์การศึกษา 
7. การกำหนดเนื้อหา (Content) 
8. การจัดประสพการณ์การเรียนรู้ (Learning experiences) 



 

9. การกำหนดสื่อการสอน การประเมิน 
และการจัดเตรยีมแหล่งการเรียนรู้(References) 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้

● อธิบายความสำคัญของการเตรียมการสอน    10 นาที 

● อธิบายการวางแผนการสอนตามวัตถุประสงค์การศึกษา   20 นาที 

● อธิบายขั้นตอนการเขียนแผนการสอน     30 นาที 

● แบ่งกลุ่มย่อยตามสาขาวิชาชีพเพื่อเขียน/แก้ไข แผนการสอน  40 นาที 

● นำเสนอแผนการสอนของแต่ละกลุ่มพร้อมวิเคราะห์และแก้ไข  60 นาที 

● สรุปและตอบข้อซักถาม       20 นาที 

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ 

● เอกสารประกอบการบรรยาย Plan your teaching : ศ.คลินิกเกียรติคณุ 
นพ.วราวธุ สุมาวงศ ์

● เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดทำแผนการสอน : รศ.นพ.อานภุาพ 
เลขะกุล 

● Brown, G., Manogue, 2001. Refreshing lecturing : a guide for 
lecturers. AMEE Medical Education Guide No. 22. Med. Teach. 
23, 231-44. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง Teaching in Classroom 

Scope: วิธีการสอนในห้องเรยีนรูปแบบต่างๆ การวางแผนการสอนในห้องเรยีน 

หลักการการสรา้งและเลือกสือ่การสอนที่เหมาะสม 

เวลา:  3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทยส์ามารถ 
1. เข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับการเรียนการสอน เช่น adult learning theory, 

behaviourism theory, contructivism theory 

เพื่อนำไปออกแบบการสอนได ้

2. เรียนรู้เทคนคิการสอนในห้องเรียนรูปแบบต่างๆ ทั้งการสอนแบบกลุ่มใหญ่ 

เช่น  lecture หรือการสอนแบบกลุ่มยอ่ย (small group)  

3. วางแผนการออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน รวมทั้งเลอืก 

ออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสมได้                       

เนื้อหา:  
1. Learning theories: adult learning, behaviourism, constructivism 

2. How to deliver an effective (interactive) classroom teaching 

3. Small group teaching methods and how to apply to your class 

4. How to apply Gagne’s instructional design in planning your 

teaching 

5. How to prepare professional presentation  

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● Interactive lecture 

● ฝึกปฏิบัติ เช่น micro-teaching หรือ small group activities 

 



 

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● คู่มือหมอมอืใหม ่

● คู่มือหมอมอืโปร 

เรื่อง Student support system and mentoring 

Scope: หลักการ ความสำคัญ  รวมทั้งกระบวนการ feedback ที่เหมาะสม 

เวลา:   3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์: By the end of this workshop, participants will be able to  
1. Identify the essential of feedback and mentoring 

2. Tell the roles of teacher in feedback and mentoring 

3. Give proper constructive feedback 

เนื้อหา:  
1. Definition and purpose of constructive feedback and mentoring 

2. Feedback as the process in formative assessment 

3. Roles of teacher in feedback and mentoring 

4. The principles of feedback 

5. Technique in feedback: sandwich technique, positive-negative 

(corrective)-positive 

6. Pitfall why teacher didn’t give feedback. 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● interactive lecture 

● small group discussion  

● role-play scenarios for giving feedback             

 
 



 

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● คู่มือหมอมอืใหม ่

● คู่มือหมอมอืโปร 

● Dalgaty F, Guthrie G, Walker H, Stirling K. The value of 

mentorship in medical education. The clinical teacher. 2017 

Apr;14(2):124-8. 

● Van De Ridder JM, Stokking KM, McGaghie WC, Ten Cate OT. 

What is feedback in clinical education?. Medical education. 

2008 Feb;42(2):189-97. 

 

  



 

เรื่อง Bedside and ambulatory teaching 

Scope:  

เวลา:          3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทยส์ามารถ 
1.  Describe bedside teaching & ambulatory care teaching 

2.  Select the appropriate teaching model in own context 

3.  Demonstrate and critique: The One-minute preceptor and The      

 SNAPPS  model 

เนื้อหา: 
1. Introduction to bedside teaching/ ambulatory care teaching 

2. Teaching Models (supervising/ grandstand/ report-back) 

3. Seven factors of effective teaching 

4. Effective teaching models in the clinical setting: The One-

minute preceptor/ The SNAPPS model 

 

 

 

 

 

 

 



 

Module 3 

หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME): 

งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท CPIRD 

 

Scope: ใน module นี้จะมี special full day workshop for ECME only ในช่วง 

pre-conference workshop ของการประชุม CPIRD Conference 

ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และจะรวมการเขา้ร่วมประชุมอีก 2 วัน  

เวลา:  6 ชั่วโมง (full day pre-conference workshop) และร่วมประชุม CPIRD   

          Conference 

วัตถุประสงค์:  เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทย ์
1. ได้รับทราบแนวโนม้ใหม่ ๆ ในแวดวงแพทยศาสตรศึกษา 
2. เข้าร่วมประชุม CPIRD Conference 

เนื้อหา:  
1. a full-day pre-conference workshop 

2. CPIRD Conference topics 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● Workshop 

● Plenary lectures 

● Symposiums 
หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: ไม่ม ี

 

 

 



 

Module 4 

หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME):  

Assessment  Toolbox Part I 

 

เรื่อง “Unlock” the key-feature questions 

Scope: Format of constructed response question 

             Concept of key featured question and examples 

             How to construct key-feature question 

เวลา:   3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสดุการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 
1. บอกรูปแบบของการสรา้งข้อสอบแบบอัตนัยไดถู้กต้อง 
2. เข้าใจและอธิบายลักษณะของขอ้สอบชนิด key-feature question 

ได้ถูกต้อง 
3. สร้างขอ้สอบ key-feature question ได้มีคุณภาพ เหมาะสม     

เนื้อหา:  
1. types of test  

2. concept of key-feature question 

3. how to construct key-feature question 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● interactive lecture 

● workshop- construct your own key-feature question 

● Q&A 
 
 



 

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 
1. ครูหมอมือใหม่  ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศริิ บรรณาธิการ 

2. Nayer M, et al. Twelve tips for developing key-feature questions 

(KFQ) for effective assessment of clinical reasoning. Med Teach 

2018 Nov;40(11):1116-1122. doi: 

10.1080/0142159X.2018.1481281. Epub 2018 Jul 12. 

 

  



 

เรื่อง Tips and tricks in designing OSCE 

Scope: ทราบหลักการและสามารถออกข้อสอบ OSCE ที่ดีได้ 

เวลา:  3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์:  By the end of this workshop, participants will be able to 
1. Explain relevant principles and problems of OSCE assessment 

2. Critique sample OSCE in term of item and examination 

construction 

3. Evaluate OSCE organization  

เนื้อหา: 
1. Relevant principles of assessment 

2. Common problems in OSCE assessment  

3. Item construction 

4. Planning and organization of OSCE 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 
1. การสร้างขอ้สอบ OSCE ให้มีคณุภาพ โดยคำนึงถึง outcome objective 

ทางด้านทักษะและเกณฑ์ผ่าน           20 นาที 
2. ปัญหาการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาและทักษะต่างๆ        

30 นาที 
2.1 การช่วยนักศึกษาเรยีนรู้การฝึก Simulation Practice Clinical Skills 

หัตถการ การสื่อสารทางเวชปฏิบัติ 
      2.2 Supervision และ Feedback นักศึกษา 

3. การประเมินการสอบ OSCE ให้เหมาะสม          20 นาที 
3.1ปัจจัยที่มีผลต่อการสอบ OSCE (อ.วราวุธ)  
3.2 การปรับเปลี่ยน OSCE ศรว.  

  3.3 mini-CEX OSCE ,long OSCE 



 

4. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ จากข้อสอบ OSCE 
ที่กำหนดให้ ( long OSCE  1 ข้อ หรอื Traditional OSCE 1 ข้อ )  
6 กลุ่มๆละ 8 – 10 คน              60 นาที  

ประเด็นการวิเคราะห์  
4.1 วัตถุประสงค์การประเมิน 
4.2 การตั้งโจทย์ และคำสั่งปฏิบัติ 
4.3 บทผู้ป่วยจำลอง และ Checklist 
4.4 แบบประเมิน 
4.5 การตั้งเกณฑ์ผ่าน 
4.6 การเตรียม และการจัดอุปกรณ ์

5. นำเสนอ และวิพากษ์ (กลุ่มละ 15 นาท)ี          30 นาท ี
6. ตอบข้อซักถาม และสรปุ            20 นาท ี

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● คู่มือหมอมอืใหม ่

● คู่มือหมอมอืโปร 

● Khan KZ, Gaunt K, Ramachandran S, Pushkar P. The objective 

structured clinical examination (OSCE): AMEE guide no. 81. part 

II: organisation & administration. Medical teacher. 2013 Sep 

1;35(9):e1447-63. 

● Harden RM. Twelve tips for organizing an objective structured 

clinical examination (OSCE). Medical teacher. 1990 Jan 1;12(3-

4):259-64. 

 

  



 

เรื่อง From table of test specification to item pool 

Scope: What is table of specification (TOS) 

             Why TOS? 

             How to develop TOS 

Demonstrate and share experience of item pool 

(ตัวอยา่งโปรแกรมคลังข้อสอบทีส่อนแสดง 

จะเปลี่ยนไปตามยคุที่มกีารเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย)ี 

เวลา:  3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์:  เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 
1. เข้าใจและอธิบายลักษณะของ TOS ได้ถูกต้อง 
2. เข้าใจและอธิบายความสำคญัและการสร้าง item pool (คลังข้อสอบ) 

ได้ถูกต้อง 
เนื้อหา:  

1. definition and example of table of specification 

2. example of item pool program practice 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● interactive lecture 

● workshop- item pool practice 
หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

1. http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Table-of-

Specification-and-its-Relevance-in-educational-development-

Assessment.pdf 

 

 

http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Table-of-Specification-and-its-Relevance-in-educational-development-Assessment.pdf
http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Table-of-Specification-and-its-Relevance-in-educational-development-Assessment.pdf
http://www.eajournals.org/wp-content/uploads/Table-of-Specification-and-its-Relevance-in-educational-development-Assessment.pdf


 

เรื่อง What’s in and what’ out in MCQ? 

Scope:  รู้หลักการและสามารถออกข้อสอบแบบ MCQ ที่ดีได้ 

เวลา:          3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์:  เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 
1. รู้จักชนิดของข้อสอบที่ีใช้ประเมินผลความรู้ เชน่ MCQ MEQ CRQ 
2. รู้จักรูปแบบต่าง ๆ ของข้อสอบแบบ MCQ  
3. เข้าและสามารถนำ Bloom’s taxonomy ไปประยุกต์ในการออกข้อสอบได้      
4. เข้าใจหลักการและสามารถสรา้งข้อสอบ MCQ แบบ one best answer 

ที่สามารถประเมินความรู้ในระดับการประยุกต์ความรู้ได ้
5. วิพากษ์ข้อสอบ MCQ แบบ one best answer ได้                       

เนื้อหา:  
1. Types of MCQ 

2. Principles of good MCQ construction: How to develop case 

vignette? Characteristics of good distractors 

3. Examples of good/not so good MCQ 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● Interactive lecture 

● Individual/group work: Construct at least 3 MCQ items 
หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● คู่มือหมอมอืใหม ่

● คู่มือหมอมอืโปร 

● หนังสือ Constructing Written Test Questions for the Basic and 

Clinical Sciences (3rd edition); National Board of Medical 

Examiners 3750 Market Street Philadelphia, PA 19104 



 

เรื่อง MEQ : As good as it gets 

Scope:  การสรา้งข้อสอบ Modified essay question (MEQ) 

ที่สามารถประเมินความรู้และการคิดวิเคราะห์ได ้

เวลา:          3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสดุการอบรม อาจารย์แพทย ์
1. รู้ข้อดีและข้อจำกัดของข้อสอบแบบ Essay  
2. เข้าใจหลักการและเป้าหมายของการออกข้อสอบแบบ modified essay 

question 
3. สามารถสร้างข้อสอบ MEQ ที่ดีได ้
4. สามารถวิพากษ์ข้อสอบ MEQ ได ้

เนื้อหา:  
1. Benefits and limitations of the essay exam, why modified essay 

question? 

2. Components of  a modified essay question 

3. Examples of MEQ 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● Interactive lecture 

● Small group activity 
หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● บทความเรื่อง Modified Essay Question พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_NFZjkt9Q0nSXVCVnNNRDQ0YlE/view?usp=sharing


 

Module 5 

หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME):  

Curriculum Development and Evaluation 

 

Scope:  Define curriculum and Outcome-based education 

เวลา:         3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์:  By the end of this workshop, participants will be able to 
1. Discuss the complexity of a ‘curriculum’ 

2. Examine the origin of outcomes-based education and the 

drivers 

3. Define outcome-based education and related terms: 

competencies, competence, outcomes 

4. Debate about outcomes-based education, consider the 

negative and positive aspects 

เนื้อหา: 
1. The complexity of curriculum and working definition 

2. Curriculum theories 

3. Outcomes or competency-based medical education 

4. Advantages and disadvantages of CBME 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● Interactive lecture 

● Small group discussion 

 



 

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● Harden RM. AMEE Guide No. 14: Outcome-based education: 

Part 1-An introduction to outcome-based education. Medical 

teacher. 1999 Jan 1;21(1):7-14. 

● Harden RM. Developments in outcome-based education. 

Medical teacher. 2002 Jan 1;24(2):117-20. 

● Whitehead, C., Kuper, A., & Webster, F. (2012). The conceit of 
curriculum. Medical Education, 46(6), 534-536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง Curriculum development and curriculum evaluation 

Scope: Define principle of Curriculum development and curriculum 

evaluation 

เวลา:          3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค:์  By the end of this workshop, participants will be able to 
1. Building on the definition of curriculum in the morning session, 

share ideas about curriculum design frameworks 

2. Discuss the importance of needs assessment in curriculum 

design 

3. Introduce the concept of ‘constructive alignment’ and starting 

with the end in mind  

4. Propose a curriculum with aligned learning outcomes, learning 

activities and assessments 

5. Suggest a curriculum evaluation plan 

เนื้อหา: 
1. A six-step approach to curriculum development 

2. Needs assessment in curriculum design 

3. Constructive alignment 

4. Curriculum evaluation methods   

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● Interactive lecture 

● Small group discussion 

● Individual/Group work: develop curriculum matrix and critique 
 



 

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● Harden RM. (2001) AMEE Guide No. 21: Curriculum mapping: a 
tool for transparent and authentic teaching and learning, 
Medical Teacher, 23 (2), pp. 123-137. 

● Biggs J.  & Tang  C. (2007) Teaching for Quality Learning at 
University : What the Student Does. 3rd ed. Buckingham: Open 
University Press. 

● Simiao Li-Sauerwine and Andrew King (November 5th 2018). 

Curriculum Development: Foundations and Modern Advances 

in Graduate Medical Education, Contemporary Topics in 

Graduate Medical Education, Stanislaw P. Stawicki, Michael S. 

Firstenberg, James P. Orlando and Thomas J. Papadimos, 

IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.81532. Available from: 

https://www.intechopen.com/books/contemporary-topics-in-

graduate-medical-education/curriculum-development-

foundations-and-modern-advances-in-graduate-medical-

education 

 
 
 

 

 

  

https://www.intechopen.com/books/contemporary-topics-in-graduate-medical-education/curriculum-development-foundations-and-modern-advances-in-graduate-medical-education
https://www.intechopen.com/books/contemporary-topics-in-graduate-medical-education/curriculum-development-foundations-and-modern-advances-in-graduate-medical-education
https://www.intechopen.com/books/contemporary-topics-in-graduate-medical-education/curriculum-development-foundations-and-modern-advances-in-graduate-medical-education
https://www.intechopen.com/books/contemporary-topics-in-graduate-medical-education/curriculum-development-foundations-and-modern-advances-in-graduate-medical-education


 

เรื่อง Entrustable professional activities (EPA) 

Scope:  

เวลา:          6 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทยส์ามารถ 
1. Define EPAs, explain the origins and the growth in popularity 

2. Explore how they be used: from undergraduate medical 

education and beyond 

3. Examine the possible pearls and the pitfalls of developing and 

implementing EPAs 

4. Develop and critique EPAs 

เนื้อหา: 

● Origins and the growth in popularity of EPAs  

● EPA descriptions 

● Competencies versus EPAs 

● Pearls and the pitfalls of developing and implementing EPAs 

 

 

 
 

 

 

 



 

Module 6 

หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME):  

Assessment  Toolbox Part II 

 

เรื่อง Pass/Fail/Borderline : How to judge? 

Scope: - Principle and definition of standard setting 

  - Minimal passing level and method 

  - Grading 

เวลา:          3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์:  เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 
1. สามารถอธิบายความหมายของ standard setting 

รวมถึงหลักการและวธิีการคิดคา่เกณฑผ์่านแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม 
2. สามารถประยุกต์หลักการไปปรับใช้การคิดเกณฑ์ผ่านกับรายวิชาต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องในสถาบันตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม                       

เนื้อหา:  
1.  Principle of standard setting 

2. Definition of borderline group and minimal passing level 

3. วิธีการคิดเกณฑผ์่านแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้ ได้แก ่test-centered method, 

examinee-centered method, compromised method 

4. Grading    

 
 



 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● ผู้สอนบรรยายสรุปหลักการ 

○  Standard setting และวิธีการแบบต่าง ๆ ที่ใช้บ่อย        45 นาที 

○ Grading               15 นาที 

● Small group activity: item analysis           90 นาท ี

● Post test and discussion           30 นาท ี

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 
1. ไพโรจน์ บุญลักษณศ์ิริ  บรรณาธิการ  ใน: ครูหมอมอืโปร (พิมพ์ครั้งที่ 1)กันยายน 

2560 สำนักพิมพ์ขอนแก่นการพิมพ์ 

2. BEN-DAVID MF. AMEE Guide No. 18: Standard setting in student 

assessment Medical Teacher 2000; 22 (2): 120-130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง Long case examination : Bedside point of view 

Scope: Long case examination 
หรือการสอบประมวลความรู้แบบรายยาวคอืการทดสอบการแก้ปัญหาสุขภาพกับผู้ป่วยคร
บวงจร จัดเป็น Performance based examination 
ที่จะได้เห็นการปฏิบัติทีเ่สมือนการปฏิบัติจริงในชีวิตของแพทย ์

เวลา:   3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสดุการอบรมอาจารย์แพทย์สามารถ 
1. เข้าใจขั้นตอนการประเมินแบบ Long case examination 
2. ทำการประเมินอย่างถูกต้อง ทั้งขั้นตอนการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตั้ง 

Problem list การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนส่งตรวจ การรักษา 
และการอธิบายโรคและแนวทางป้องกันโรค 

3. ให้ข้อมูลยอ้นกลับต่อผู้ถกูประเมิน เพือ่ให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
4. นำเทคนคิการสอนระหว่างปฏิบัติงานมาใช้เพื่อช่วยให้นักศึกษาแพทยส์ามาร

ถคิด วิเคราะห์ได้ดีข้ึน 

เนื้อหา 
1. What is long case examination 
2. How to evaluate in each step 

      - History taking 
      - Physical examination 
      - Diagnosis and differential diagnosis 
      - Plan for diagnosis, treatment, patient education 
      - Communication skill 

3. How to teach medical students in each step with various 
technique 

      - Forward reasoning 
      - Backward reasoning 



 

      - One minute preceptor 
      - SNAAPS 

4. Weakness and strength of long case examination 
      - Reliability 
      - Validity 
      - Acceptability 
      - Feasibility 
      - Educational impact 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

● ผู้สอนบรรยายหลักการของ Long case examination        30 นาที 

● ผู้สอนทำความเข้าใจขั้นตอนการประเมินของ Long case examination 
              20 นาท ี

● แบ่งกลุ่มทำการวเิคราะห์ข้อดี ข้อเสยี ของการสอบ Long case     20 นาที 

● อธิบาย weakness และ strength ของการสอบ Long case ในแง่มุมของ 
Reliability, Validity และแนวทางแก้ไข                  20 นาท ี

● แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ One minute preceptor             20 นาที 

● แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิค SNAAPS         20 นาที 

● แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประเมินการซักประวัติโดยใช้แบบประเมิน Long 
case, OSCE และ Mini-CEX พร้อมวิเคราะห์          30 นาที 

● ตอบข้อซักถามและสรุป            20 นาที 

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ 

● Wass V, Vleuten CV, Schatzer J, Jones R. Assessment of clinical 
competence. Lancet 2001; 357 : 945-49. 

● Norman G. The long case versus objective structured clinical 
examinations. BMJ 2002; 324 : 748-9. 



 

● Wass V, Vleuten CV. The long case. Med Educ 2004; 38 : 1176-
80. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง Assessment of clinical reasoning: Fact or fiction 

Scope:  

เวลา:          3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์:  เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 
1. เข้าใจความหมายของ clinical reasoning 
2. เข้าใจเเละเห็นความสำคัญของการประเมิน clinical reasoning 
3. ตระหนักถึงข้อจำกัดของเครื่องมือประเมิน clinical reasoning เเบบต่างๆ    
4. เข้าใจเเนวคิดพื้นฐานของการพฒันาข้อสอบทางเลือกเพือ่ประเมิน clinical 

reasoning 
เนื้อหา:  

1. ความหมายของ clinical reasoning 

เเละความสำคัญในเเพทยศาสตรศึกษา 

2. เครื่องมือในการประเมนิผล clinical reasoning 

3. ข้อจำกัดในการประเมิน clinical reasoning 

4. เครื่องมือทางเลือก ในการประเมิน clinical reasoning 

5. Script concordance test 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● บรรยายสั้น 

● ทดลองทำข้อสอบ clinical reasoning  

● ประเมิน เเละทำความเข้าใจการทำข้อสอบ script concordance test 
 
 
 
 
 



 

 
หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● Script Concordance Testing: From Theory to Practice: AMEE 

Guide No. 75. Med Teach. 2013;35(3):184-93.   

● AMEE Guide 117: Diagnosis and management of clinical 

reasoning difficulties. Marie-Claude Audétat, Suzanne Laurin, 

Valérie Dory, Bernard Charlin & Mathieu Nendaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Module 7 

หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME):  

Research In Medical Education (RIME) 

 

เรื่อง Perspectives in medical education research 

Scope:  ลักษณะของงานวิจยัทางแพทยศาสตรศึกษา 

ที่แตกต่างจากงานวิจัยทางคลินิก ได้แก่ หัวข้อที่สนใจในปัจจุบัน รูปแบบและวิธีการศึกษา  

การนำเสนอในงานประชุมระดับนานาชาติ เป็นต้น 

เวลา:  3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์:  เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 
1. บอกความแตกต่างและลักษณะของงานวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษาไดถู้กต้อ

งเหมาะสม 
2. มีเจตคติเชิงบวกต่องานวิจัยทางแพทยศาสตรศกึษา 

ที่คิดจะทำงานวิจัยประเภทนี้ต่อไป                       
เนื้อหา:  

1.  หัวข้อที่สนใจ 

และวิธีการศึกษาของวิจยัทางแพทยศาสตรศึกษาในปัจจุบันระดับนานาชาติ 

2.  ตัวอย่างผลงานวิจัยแพทยศาสตรศึกษา 

3.  ปัญหาอุปสรรคและการปรับทัศนคติเชิงบวกในการทำวิจัยประเภทนี ้

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● interactive lecture  
 
 
 



 

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● Diana H. J. M. Dolmans,  Cees P. M. van der Vleuten. Research 

in medical education: practical impact on medical training and 

future challenges. GMS Z Med Ausbild. 2010; 27(2): Doc34. 

Published online 2010 Apr 22. doi: 10.3205/zma000671 

● Norman GR. Research in medical education: three decades of 

progress. BMJ 2002; 324 doi: 

https://doi.org/10.1136/bmj.324.7353.1560 (Published 29 June 

2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dolmans%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21818203
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Vleuten%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21818203
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3140348/
https://dx.doi.org/10.3205%2Fzma000671
https://doi.org/10.1136/bmj.324.7353.1560


 

 

 

เรื่อง Quantitative research: research question, methodology 

Scope:  การวางแผนการวิจัยผ่านการพัฒนาโครงร่างวิจัย 

โดยการเชื่อมโยงจากคำถามวิจัย 

ไปสู่รูปแบบและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณในงานวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา  

เวลา:  6 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์:  เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 
1. เข้าใจคุณคา่ 

ขอบเขตและวธิีของการกำหนดคำถามวิจยัทางแพทยศาสตรศึกษา 
2. เข้าใจลักษณะสำคญั 

จุดแข็งและข้อจำกัดของการวิจัยเชิงปริมาณรูปแบบต่างๆสำหรับการวจิัยทา
งแพทยศาสตร์ศึกษา 

3. เลือกรูปแบบการวิจัย กระบวนการเก็บข้อมลู 
และการวิเคราะหผ์ลที่เหมาะสมกับคำถามวิจัยของตน 

4. ทราบถึง Hints และ Pitfalls ของการทำวิจัยเชิงปริมาณ 
เนื้อหา:  

1. การวางแผนการวิจัยผ่านการพัฒนาโครงร่างวิจัย 

โดยเชื่อมโยงจากคำถามวิจัย ไปสู่กระบวนการวิจัย (1-page approach)   

2. ความสมดุลย์ระหว่างกระบวนการทำวิจยัที่ถูกตอ้งน่าเชื่อถอื 

และความเป็นไปได้ของการทำวิจัยสำเร็จ  

3. รูปแบบการวิจัย กระบวนการเก็บข้อมูล 

และการวิเคราะห์ขอ้มลูที่เหมาะสมกับคำถามวจิัยแต่ละแบบ   

 
 



 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● Interactive lecture 

● Small group discussion followed by short presentation 
หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● Norman G, Eva K. 2014. Quantitative research methods in 

medical education. In: Swanwick T, editor. Understanding 

medical education: Evidence, theory and practice. Sussex: 

Wiley-Blackwell. pp 349–369. 

● Mohsen Tavakol & John Sandars (2014) Quantitative and 

qualitative methods in medical education research: AMEE Guide 

No 90: Part I, Medical Teacher, 36:9, 746-756, DOI: 

10.3109/0142159X.2014.915298 

● Mohsen Tavakol & John Sandars (2014) Quantitative and 

qualitative methods in medical education research: AMEE Guide 

No 90: Part II, Medical Teacher, 36:10, 838-848, DOI: 

10.3109/0142159X.2014.915297 

● Rothman KJ, Greenland S, Lash TL. Modern epidemiology. 3rd 

ed. Philadelphia: Lippincott-Wolters-Kluwer; 2008 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง How to prepare poster presentation: AMEE Prototye 

Scope: หลักการการออกแบบโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจ  

เวลา:     30 นาที        

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสดุการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 
1. เข้าใจหลักการการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร ์
2. ออกแบบโปสเตอร์เพือ่นำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างสวยงามและน่าสนใจ 

เนื้อหา:  
1. หลักการการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร ์

2. แนวทางออกแบบโปสเตอร์เพือ่นำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างสวยงามและน่าส

นใจ 

3. ตัวอย่างโปสเตอร์ที่นำเสนอใน AMEE Conference   

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● Interactive lecture 
 
หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง เสวนา: สนุกกับเสน่ห์ของวิจัยการศึกษา 

Scope:  

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยกับนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยดา้นแ

พทยศาสตรศึกษา 

เวลา:          2 ชัว่โมง 

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทย์ 
1. รู้แนวทางในการเริ่มต้นทำงานวิจัยดา้นแพทยศาสตรศึกษา 
2. เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานวิจยั 

เนื้อหา:  
1.  จุดเริ่มต้น แรงบันดาลใจของการทำงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา 

2. ปัญหาอุปสรรคในการทำงานวิจัย 

3.  ข้อคิด คำแนะนำสำหรบันักวิจัยหน้าใหม ่

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● การเสวนากลุ่มยอ่ย 

● การอภิปรายอสิระ 
 
หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เรื่อง Proposal presentation 

Scope:  ร่วมกันวิพากษ์เพือ่พัฒนาโครงร่างงานวิจัย 

เวลา:         6 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสดุการอบรม 
อาจารย์แพทยส์ามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยเบือ้งต้นเพื่อนำไปพฒันาตอ่ได้ 
                       
เนื้อหา: ไมม่ ี

   

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● นำเสนอและวิพากษ์โครงร่างงานวิจัย 
 
หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: ไมม่ ี
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Module 8 

หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME): 

Innovations and Trends in Med Ed 

 

เรื่อง Study guides development  

Scope:  

เวลา:          3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทยส์ามารถ 
1. จัดทำ study guide ของตนเองขึ้นมาใช้งานได ้
2. มีความรู้ความเขา้ใจในหลักการของการทำ study guide 
3. ตระหนักรู้ความจำเป็นที่จะต้องมี study guide 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบ student centered learning  
เนื้อหา:  

1. ความหมายและคุณลักษณะของ study guide 

2. บริบททางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน study guide 

3. การจัดทำ stdy guide ตามหลักการทางการศกึษา 

4. ตัวอย่าง study guide ที่มีประสิทธิภาพและสวยงาม 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● บรรยายระยะสั้น 

● ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

● นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
 
 
 



 

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● Essential Skills for a Medical Teacher. 2nd Ed. Ronald Harden 

Jennifer Laidlaw, Elsevier, 2016 

● R.M. HARDEN, J.M. LAIDLAW, E.A. HESKETH (1999) AMEE Medical 

Education Guide No 16: Study guides-their use and preparation, 

Medical Teacher, 21:3, 248-265. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง Simulation-based Medical Education  

Scope:  

เวลา:          3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทยส์ามารถ 
1. ตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนด้วยจำลองสถานการณ์ 
2. มีความสามารถในการเลือกอุปกรณ์ในการจัดการเรยีนรู้แบบจำลองสถานกา

รณ์ อย่างมีประสทิธิภาพ 
3. มีความเข้าใจเเละสามารถให้การสนับสนุน 

บุคลากรบทบาทต่างๆทีม่ีส่วนร่วมในการสร้างการเรยีนรู้แบบจำลองสถานก
ารณ ์

4. มีความรู้ความเขา้ใจและทักษะพื้นฐานในการพฒันาบทเรยีนแบบจำลองสถา
นการณ์  

เนื้อหา:  
1.  

ตัวอย่างกิจกรรมในการเรียนรู้ด้วยสถานการณจ์ำลองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 

2. ตัวอย่างงานวิจัยทางการศึกษาเพือ่รองรับผลสมัฤทธิ์ของการใช้การเรยีนการ

สอนด้วยสถานการณ์จำลอง 

3.   

คุณลักษณะและความแตกต่างของระบบจำลองสถานการณ์แต่ละประเภททั้

งที่เป็น low end simulation เเละ high end simulation 

4. หลักการเรียนรู้แบบ Experiential learning 

ด้วยการเรยีนรู้แบบจำลองสถานการณ ์

5. การประเมินเเบบ formtive assessment เเละการให้ feedback/ 

debriefing ในการเรียนรู้แบบจำลองสถานการณ์  



 

6. มุมมองการเรยีนรู้จากความผิดพลาด (learning from error) 

7. บทบาทของอาจารย์ ผู้เรียน เจ้าหน้าที่สนับสนนุ และผู้บริหาร 

ในการจัดการศึกษาด้วยสถานการณ์จำลอง 

8. ข้อพึงระวังและขอ้สังเกตในการจัดต้ัง simulation center 

และการลงทุนในสว่นของอุปกรณ์จำลองสถานการณ์ต่างๆ 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● บรรยายระยะสั้น 

● ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

● นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอน 
หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● Essential Skills for a Medical Teacher. 2nd Ed. Ronald Harden 

Jennifer Laidlaw, Elsevier, 2016 

● AMEE Guide 50 : Simulation in Healthcare Education. Building a 

Simulation Programme: a Practical Guide. Kamran Khan, Serena 

Tolhurst-Cleaver, Sara White, William Simpson 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง Quality Assurance in Medical Education  

Scope:  

เวลา:          3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์:  เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 
1.บอกแนวคิดและหลักการของการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชา

ติและนานาชาต ิ
2. อธิบายที่มา องค์ประกอบ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

เนื้อหา:  
1. เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ เช่น วงจร Plan-Do-Check/Stanby-

Act 

2. มาตรฐานคณุวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์   

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● การบรรยายแบบมีปฏิสมัพันธ ์

● การอภิปรายแบบกลุ่มเล็ก 
หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมการศึกษาหลังปรญิญา 

ตามเกณฑ์ WFME 

สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา/ศูนยเ์วชบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศ

ไทย http://tmc.or.th/tcgme/pages/ 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง How to build student’s motivation  

Scope:  ทฤษฎีทางดา้นจิตวิทยาในการใฝ่เรียนเพือ่ให้ประสบความสำเร็จ 

การนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษาแพทย์  

เวลา:          3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์:  เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทย ์
1. เข้าใจทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ self-determination theory  
2. เข้าใจความแตกต่างของ intrinsic และ extrinsic motivation 
3. นำหลักการสรา้งแรงจูงใจไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษาแพทย์      

เนื้อหา:  
1.  ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ self-determination theory  

2.  ความแตกต่างของ intrinsic และ extrinsic motivation 

3. ตัวอย่างการนำหลักการสร้างแรงจูงใจไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษา 

แพทย์    

 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้: 

● Interactive lecture 

● small group activity: dialogue 
หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● Brissette A, Howes D. Motivation In Medical Education: A 
Systematic Review. WebmedCentral Medical Education 
2010;1(12):WMC001261 

● Orsini C, Evan P, Jeres O. How to encourage intrinsic motivation 
in the clinical environment; a systematic review from the self-
determination theory. J Educ Eval Health Prof 2015, 12: 8. 
 

 



 

เรื่อง Team-based learning  

Scope: หลักการ  วิธีการสอนและตัวอย่างการสอน แบบ team-based learning 

เวลา:          3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์: เมื่อสิ้นสุดการอบรม อาจารย์แพทยส์ามารถ 

1. เข้าใจหลักการเเละเห็นความสำคัญของการสอบแบบ TBL 

2. สามารถอธิบายขั้นตอนและวิธีการสอนแบบ TBL ได้ 

3. สามารถเลอืกหัวข้อและออกข้อสอบที่เหมาะสมกับการเรียนแบบ TBL ได้    

4. สามารถบอกข้อดี ข้อเสยี ของการเรียนแบบ TBL เทียบกับ  PBL และ 

lecture ได้                     

เนื้อหา:  

1. หลักการเเละความสำคญัของการสอบแบบ TBL 

2. ขั้นตอนและวิธีการสอนแบบ TBL ได ้

3. การเลือกหัวขอ้และการออกข้อสอบที่เหมาะสมกับการเรียนแบบ TBL   

4. ข้อดี ข้อเสยี ของการเรยีนแบบ TBL เทียบกับ  PBL และ lecture                     

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 

● บรรยายสั้นๆ 
● ทดลองทำห้องเรียน  team based learning จำนวน 1 หัวข้อ 
● ประเมิน  ทำความเข้าใจและรับฟังความเห็นของผู้เรยีน 

 

 

 



 

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 

● Haidet P, Richards B, Morgan RO, Wristers K, Moran BJ. A 
controlled trial of active versus 
passive learning strategies in a large group setting. Adv Health 
Sci Educ Theory Pract 2004;9(1):85-8. 

●  Hunt DP, Haidet P, Coverdale JH, Richards BF. The effect of 
using team learning in an evidence based 
medicine course for medical students. Teach Learn Med 
2003;15(2):131-9. 

●  Kelly PA, Haidet P, Schneider V, Searle N, Seidel CL, Richards 
BF. A comparison of in-class learner engagement across lecture, 
problem-based learning, and team learning using the STROBE 
classroom observation tool. Teach Learn Med 2005;17(2):112-8. 

●  Michaelsen LK, Richards BF. Drawing conclusions from the 
team learning literature in health-sciences education: A 
commentary. Teach Learn Med 2005;17(1):85-8. 

● Tomon Thongsri, Yongyos Jariyawitayawat, 
Sireeluck Klanarong. Team Based Learning : Review Article  
Volume 27 No.1 January-April 2010. 92-98. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เรื่อง Virtual Learning Environment (VLE) 

Scope: ระบบของการถ ่ ายทอดส ื ่ อการ เร ี ยนร ู ้ ไปส ู ่ ผ ู ้ เ ร ี ยนผ ่ านระบบออนไลน์  

รวมไปถึงเครื ่องมือต่างๆ เช่น เครื ่องมือในการสื่อสาร เครื ่องมือให้ผู ้เรียนทำงานร่วมกัน 

เครื่องมือในการติดตามและประเมินผู้เรียน  

เวลา: 3 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์: เมื่อส้ินสุดการอบรม อาจารย์แพทย์สามารถ 
1. รู้หลักการพื้นฐานของการเรียนรู้ออนไลน์ 
2. เข้าใจบริบทของระบบจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ในแพทยศาสตร 

ศึกษา 
3. สามารถสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom หรือ software 

อื่นได้    
เนื้อหา:  

1. Principles of online learning 

2. Virtual Learning Environment in medical education 

3. Tools to create Virtual Learning Environment 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้: 
จัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom) 
1. ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาล่วงหน้า ก่อนเข้าชั้นเรียน 
2. การทำแบบทดสอบ การบรรยายโดยย่อ และฝึกปฏิบัติ ในชั้นเรียน 

3. การมอบหมายงานเพื่อต่อยอดความรู้ หลังเข้าชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 



 

หนังสือ/เอกสารอ่านประกอบ: 
1. Doherty I, McKimm J. (2010). E-learning in clinical teaching. British 

Journal of Hospital Medicine 71: 1: 44-47. 

2. Ellaway R, Masters K. (2008). AMEE Guide 32: e-Learning in medical 

education Part 1: Learning, teaching and assessment. Medical 

Teacher 30: 455–473. 

3. Ellaway R, Masters K. (2008). E-Learning in medical education Guide 

32 Part 2: Technology, management and design. Medical Teacher 

30: 474–489. 

 

 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน:  สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

วัน/เดือน/ปี : 5 ตุลาคม 2563 

หัวข้อ : Lesson plan for หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME) 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุป หรือเอกสารแนบ ส่งมาที่ E-mail: Publicrelationcpird@cpird.in.th) 

 Lesson plan for หลักสูตร Essential Course for Medical Educator (ECME) 

 

ระยะเวลาที่เผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนกว่าจะมีการแก้ไขข้อมูล 

Linkภายนอก : ………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

หมายเหตุ : ใส่ในงานพัฒนาอาจารย์แพทย์ หลักสูตร ECME 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

(น.ส.พชรพร หฤษฎ์นิธิพร) (นางวรรณา มหาพล) 
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ (หัวหน้า) 

วันท่ี 5  เดือน ตลุาคม   พ.ศ. 2563   วันท่ี 5 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 2563  
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 

(นายนัฐกานต์ เคหาวิตร) 
ตำแหน่ง งานคอมพิวเตอร ์

วันท่ี 5  เดือน ตลุาคม  พ.ศ. 2563 

 

ผู้รับรองการขึ้นเว็บไซต ์
 

(...................................................) 
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คำอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

 

หัวข้อ คำอธิบาย 
หน่วยงาน สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทเป็น

ผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล 
 

วัน/เดือน/ปี วันเดือนปีที่ขอนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

หัวข้อ กำหนดหัวข้อที่จะนำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสำคัญ 
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด 
 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษา 
ที่เข้าใจง่ายและสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 
 

Link ภายนอก ให้ระบ ุLink ที่อ้างอิงหรือนำมาใช้ในการเผยแพร่ 
 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)  ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
(Web Master) 

ระบุลงลายมือชื่อผู้ทำการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 
ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
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