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แผนการสอน  

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 

พัฒนาอาจารยแพทยดานแพทยศาสตรศึกษาพ้ืนฐานสําหรับอาจารยใหม  

หลักสูตร Exploratory Course in Medical Education “Rookie Teacher” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 
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ความหมาย 

 

อาจารยแพทยใหม หมายถึง แพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มี     

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตองมีคําส่ังแตงต้ังเพ่ือบรรจุเปนอาจารยแพทยซึ่งตองไดรับการอบรม 

แพทยศาสตรศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Basic medical education) ครบตามหลักสูตรที่กําหนด 8 หัวขอ             

ภายใน 2 ป เม่ือไดรับการอบรมแลว สามารถนําความรูน้ีไปจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทยไดอยาง       

มีประสิทธิภาพ 

 

หลักสูตรท่ีกําหนดใหอาจารยแพทยใหม ตองไดรับการอบรม มีดังน้ี 

 

1. Introduction to CPIRD and  Course Orientation  

2. Doctors as teachers 

3. Teaching in Classroom 

4. Bedside and ambulatory teaching 

5. Procedural Skill Teaching 

6. Principle of Assessment and Written Examination 

7. Mentor and Feedback 

8. Performance Assessment 

 และกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธและวัฒนธรรม ตามที่เจาภาพเห็นสมควร  
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Introduction to CPIRD and  Course Orientation  

 

Scope: สรางความสัมพันธใหรูจักกัน แนะนําโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท และ CPIRD 

and Health Care Service Impact 

เวลา:  30 นาที 

วัตถุประสงค: เม่ือส้ินสุดการอบรม อาจารยแพทยสามารถ 

1. อธิบายประวัติความเปนมาของโครงการรวมผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท 

  2. บอกวัตถุประสงคและเปาหมายในการผลิตแพทยของ   

            โครงการรวมผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบท 

  3.) ตระหนักถึงบทบาทของศูนยแพทยและโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบทในการ

ผลิตบุคลากรทางการแพทยของประเทศ 

4.) เขารวมกิจกรรมการอบรมตามวัตถุประสงคและตารางการอบรม 

   

เน้ือหา: 

1. ประวัติความเปนมาของโครงการและสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่ม

เพ่ือชาวชนบท 

2. บทบาทของศูนยแพทยและโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ือชาวชนบทในการผลิต

บุคลากรทางการศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกในโครงการผลิตแพทยเพ่ือชาว

ชนบท 

3.  วัตถุประสงคการอบรมและตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาอาจารย

แพทยดานแพทยศาสตรศึกษาพ้ืนฐานสําหรับอาจารยใหม  

การจัดประสบการณการเรียนรู: 

● Interactive lecture 
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Doctors as teachers 

 

Scope: บทบาทของครูแพทยและการสรางแรงบันดาลใจในการเปนครูแพทย (Roles of 

teacher and professionalism)  สรางความ 

สัมพันธใหรูจักกัน 

เวลา:          2.5 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค : เม่ือส้ินสุดการอบรม อาจารยแพทยสามารถ 

1. บอกบทบาทหนาท่ีของความเปนคร ู

2. อธิบายแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของการเรียนแพทยในศตวรรษที่ 21  

3. อธิบายความสําคัญของ  medical professionalism/role models 

4. บอกหลักการ แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน medical  

    professionalism 

5. ตระหนักในการเปน “ครูแพทยท่ีดี” นอกเหนือจากงานบริการ 

เน้ือหา: 

1. Roles of medical  teacher 

2. Teacher and student relationships  

3. Medical education in the 21st  century 

4. Principle and concept of medical professionalism 

5. Teaching and learning in medical professionalism 

6. Assessing in medical professionalism 

การจัดประสบการณการเรียนรู:  

● Interactive lecture  

● Small group activities 

หนังสือ/เอกสารอานประกอบ : 

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

2018.  
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Teaching in Classroom 

 

Scope:  วิธีการสอนในหองเรียนรูปแบบตางๆ การวางแผนการสอนในหองเรียน หลักการการ

สรางและเลือกส่ือการสอนท่ีเหมาะสม 

เวลา: 3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค: เม่ือส้ินสุดการอบรม ครูแพทยสามารถ 

1. เขาใจทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน เชน adult learning theory, 

behaviourism theory, contructivism theory เพื่อนําไปออกแบบการสอนได 

2. เรียนรูเทคนิคการสอนในหองเรียนรูปแบบตางๆ ทั้งการสอนแบบกลุมใหญ เชน  lecture 

หรือการสอนแบบกลุมยอย (small group)  

3. วางแผนการออกแบบกิจกรรมในหองเรียน รวมท้ังเลือก ออกแบบส่ือการสอนท่ีเหมาะสม

ได  

เน้ือหา: 

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 

การจัดประสบการณการเรียนรู:  

1. Interactive lecture 

2. ฝกปฏิบัติ เชน micro-teaching หรือ small group activities 
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Bedside and ambulatory teaching 

 

Scope: เทคนิคการสอนขางเตียง รวมทั้งการสอนที่หอผูปวยนอกโดยเนนการสอน “ทักษะทาง   

คลินิก”(clinical skills) ทักษะการใหเหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning skill) การ           

ส่ือสารและการใหคําแนะนําทางการแพทย 

เวลา: 3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค: เม่ือส้ินสุดการอบรม อาจารยแพทยสามารถ 

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 

เน้ือหา: 

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 

การจัดประสบการณการเรียนรู: 

● Interactive lecture 

● VDO & discussion 

● Role play & Group discussion 
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Procedural Skill Teaching 

Scope: เนนเทคนิคการสอนหัตถการและฝกกระบวนการสอนหัตถการ 

เวลา:          3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค: เม่ือส้ินสุดการอบรม อาจารยแพทยสามารถ 

1. อธิบายหลักการสอนหัตถการ ท้ัง non patient /patient cycle  

2. วางแผนการสอนหัตถการได 

3. สอดแทรกประเด็นเร่ืองความปลอดภัยของผูปวยในการทําหัตถการและการควบคุม 

                      กํากับการทําหัตถการโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวย 

4. วางแผน formative assessment เพ่ือพัฒนาความสามารถในการทําหัตถการและให   

                      feedback ท่ีเหมาะสมได 

เน้ือหา:  

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 

การจัดประสบการณการเรียนรู: 

● Interactive lecture 

● Small group activity  

● ฝกการสอนหัตถการ 

หนังสือ/เอกสารอานประกอบ: 

● 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 

https://journals.lww.com/academicmedicine/toc/2001/10000
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● 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biomedcentral.com/1472-6920/14/68
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Principle of Assessment and Written Examination 

 

Scope: หลักการประเมินทางการศึกษาตองคํานึงถึงความถูกตอง เช่ือถือได เปนสําคัญ และมี

เคร่ืองมือใหเลือกใชหลายแบบตามความเหมาะสม   ในท่ีนี้จะเนนการออกขอสอบขอ

เขียนแบบ multiple choice question (MCQ) 

เวลา:           3 ช่ัวโมง 

วัตถุประสงค: เม่ือส้ินสุดการอบรม อาจารยแพทยสามารถ 

1. อธิบายความสําคัญและหลักการประเมินผลทางการศึกษาไดถูกตองและเหมาะสม 

2. บอกวิธีการประเมินผลรูปแบบตางๆ ไดถูกตองเหมาะสม ไดแก  written test,  

    performance assessment 

3. บอกและสรางขอสอบชนิด MCQ เบ้ืองตนไดถูกตองเหมาะสม 

เน้ือหา: 

1. Principle of assessment: validity, reliability, fairness, efficiency 

2. Miller’s pyramid 

3. Concept of standard setting 

4. Principle of grading (option ตามความเหมะสมและเวลา) 

5. Principle of good MCQ construction 

การจัดประสบการณการเรียนรู: 

● Interactive lecture 

● Small group activity 
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Mentoring and Feedback 

 

Scope: หลักการ ความสําคัญ รวมทั้งกระบวนการ feedback ท่ีเหมาะสม 

เวลา:  3 ช่ัวโมง 

Objectives: เม่ือส้ินสุดการอบรม อาจารยแพทยสามารถ 

1. Identify the essentials of feedback and mentoring. 

2. Tell the roles of teacher in feedback and mentoring. 

3. Give proper constructive feedback. 

เน้ือหา: 

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 the teacher didn’t give feedback. 

การจัดประสบการณการเรียนรู: 

● Interactive lecture 

● Discussion 

● Role play 
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Performance Assessment 

 

Scope: รูปแบบและวิธีการประเมิน ไดแก  

1. Under test condition assessment ไดแก OSCE, Long case exam 

2. Workplace-based assessment  ไดแก Mini-CEX, DOPS, Cbd, MSF 

เวลา:    3 hours 

วัตถุประสงค: เม่ือส้ินสุดการอบรม อาจารยแพทยสามารถ 

1. อธิบายและจัดรูปแบบการประเมินทักษะการปฏิบัติระดับ Show how ได 

2. เลือกเคร่ืองมือในการประเมินทักษะการปฏิบัติระดับ Does ของ  clinical  

     competence ภายใต test condition และ สถานการณจริง (workplace) ได 

เน้ือหา: 

1. Principle of performance assessment  

2. How to conduct 

o OSCE to assess clinical performance under test conditions 

o Long case examination 

o Workplace-based assessment: Mini-CEX, CbD, DOPS and MSF 

3. Standard setting methods for OSCE ที่นิยมใช ไดแก Angoff method, 

borderline group method, contrasting method, borderline regression 

method, compensatory and conjunctive method เปนตน 

4. Introduction to Entrustable Professional Activity (EPA)  

การจัดประสบการณการเรียนรู: 

● Interactive lecture 

● Small group activity 
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รายช่ือวิทยากรอบรมหลักสูตร  

Exploratory Course in Medical Education “Rookie Teacher”  

สําหรับอาจารยแพทยใหม 
หัวขอ  รายชื่อวิทยากร  สถาบัน  เบอรโทรศัพท  E-Mail 

COURSE Orientation 
/Doctors as teachers 

นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ  สํานักงานบริหารโครงการรวม
ผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 

081 494 1933  chavasak@gmail.com 

นพ.รายิน อโรรา  สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ  089 432 8080  rajin@cpird.in.th  
arorarajin@gmail.com 

พญ.บุญรัตน วราชิต  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.หาดใหญ 

081 898 5523  boonyarat@cpird.in.th  

นพ.มงคล ภัทรทิวานนท  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ศรีสะเกษ 

081 928 1236  hunkhuk@gmail.com  

พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ขอนแกน 

086 715 4949  kanok.sriruksa@cpird.in.th 

นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ขอนแกน 

080 400 2256 
 

saranrittichai.surachai@gmail.com 

ผศ.(พิเศษ)นพ.อนุพงษ สุธรรมนิรันด  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ชลบุร ี

089 771 2279  anupongmd@gmail.com 

พญ.เยาวลักษณ จริยพงศไพบูลย 
และทีม 

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 

081 783 6206  YAOWALAK.JA@cpird.in.th 

นพ.ดิเรก เอกบวรวงศ   ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.สุราษฎรธาน ี

086 954 4999  dr.direk@gmail.com 

นพ.สรรัตน เลอมานุวรรัตน  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.มหาราชนครราชสีมา 

081 977 3390  soraratmnh@gmail.com 

Teaching in Classroom  พญ.อัญชลี ชัยนวล  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.นครพิงค 

081 884 9927  cnanchalee@gmail.com 

พญ.วาสนา หงษกัน  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ชลบุร ี

081 637 3849  wasana.chon@cpird.in.th 

นพ.โตมร ทองศร ี ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.พุทธชินราช 

081 532 0710  ttomon@hotmail.com 

พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ขอนแกน 

086 715 4949  kanok.sriruksa@cpird.in.th 

ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

089 153 9154  danai.w@chula.md 
dwangsaturaka@gmail.com 

รศ.นภา หลิมรัตน  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

081 058 4917  naplim@kku.ac.th 

รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร 

087 298 1887  arnuparp.l@psu.ac.th 

ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูม ิ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร 

081 543 0123  krishna.s@psu.ac.th 

     
 
 
 
 

   

mailto:kanok.sriruksa@cpird.in.th
mailto:anupongmd@gmail.com
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หัวขอ  รายชื่อวิทยากร  สถาบัน  เบอรโทรศัพท  E-Mail 

Bedside and ambulatory 
teaching 

พญ.อํานวยพร อภิรักษากร  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ขอนแกน 

081 260 0475  a.apiraksakorn@cpird.in.th 

พญ.เยาวลักษณ จริยพงษไพบูลย  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 

081 783 6206  YAOWALAK.JA@cpird.in.th 

นพ.อารยะ ไขมุกด  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.หาดใหญ 

081 542 4454  araya@cpird.in.th  

พญ.ลักษมี ฮะอุรา  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.หาดใหญ 

081 897 3747  LUCKSAMEE.HA@cpird.in.th 

นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม 

081 568 8875  atantiwo@yahoo.com 
adisak.tn@cmu.ac.th 

พญ.ทิพาพร ทองมาก  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.หาดใหญ 

086 958 9339  tipaing@gmail.com 

นพ.อนิรุต วรวาท    ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.พระปกเกลา จ.จันทบุร ี

097 959 9247  anirutforensic@gmail.com 

นพ.ชวลิต ชยางศ ุ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.สุรินทร 

081 494 1933  chawalit.ch@cpird.in.th 

นพ.ประพันธ  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.สุรินทร 

081-2649645  pyodnop@hotmail.com 

Procedural Skill 
Teaching 

นพ.รายิน อโรรา  สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ  089 432 8080  rajin@cpird.in.th  
arorarajin@gmail.com 

พญ.ประภา รัตนไชย  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.หาดใหญ 

089 737 7588  rprapa01@hotmail.com 

พญ.พาฝน มุสิกวัตร  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

087 895 2626   

นพ.อารยะ ไขมุกด  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.หาดใหญ 

081 542 4454  araya@cpird.in.th  

นพ.ชัชวาล สมพีรวงศ  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.พุระปกเกลา จ.จันทบุร ี

089 156 1500  chutcha2001@gmail.com  

พญ.อัญชลี ชัยนวล  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.นครพิงค 

081 884 9927  cnanchalee@gmail.com 

นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม 

081 568 8875  atantiwo@yahoo.com 
adisak.tn@cmu.ac.th 

Principle of Assessment 
and Written Examination 

ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

089 153 9154  danai.w@chula.md 
dwangsaturaka@gmail.com 

รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร 

087 298 1887  arnuparp.l@psu.ac.th 

ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน บุญลักษณศิร ิ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.หาดใหญ 

081 275 8679  bpairoj@gmail.com  
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หัวขอ  รายชื่อวิทยากร  สถาบัน  เบอรโทรศัพท  E-Mail 

Principle of Assessment 
and Written Examination 
(ตอ) 

รศ.นภา หลิมรัตน  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

081 058 4917  naplim@kku.ac.th 

พญ.วรรณา อาจองค  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.พุทธชินราช 

081 688 5339  wanna.ar@cpird.in.th 
Wannaardonk@yahoo.com 

พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ ์ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ชลบุร ี

081 402 0794  usa.chon@cpird.in.th  

พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ขอนแกน 

086 715 4949  kanok.sriruksa@cpird.in.th  

Performance 
Assessment 

พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ขอนแกน 

086 715 4949  kanok.sriruksa@cpird.in.th 

พญ.อัญชลี ชัยนวล  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.นครพิงค 

081 884 9927  cnanchalee@gmail.com 

ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน บุญลักษณศิร ิ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.หาดใหญ 

081 275 8679  bpairoj@gmail.com  

รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร 

087 298 1887  arnuparp.l@psu.ac.th 

พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ ์ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ชลบุร ี

081 402 0794  usa.chon@cpird.in.th  

พญ.บุญรัตน วราชิต  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.หาดใหญ 

081 898 5523  boonyarat@cpird.in.th  

พญ.ลักษมี ฮะอุรา  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.หาดใหญ 

081 897 3747  LUCKSAMEE.HA@cpird.in.th 

Mentoring and Feedback  ผศ.นพ.พนม เกตุมาน  คณะแพทยศาสตร ศิริราช
พยาบาล 

081 930 7893  pketumarn@gmail.com  

ผศ.(พิเศษ)นพ.อนุพงษ สุธรรมนิรันด  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ชลบุร ี

089 771 2279  anupongmd@gmail.com 

พญ.เยาวลักษณ จริยพงศไพบูลย 
และทีม 

ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห 

081 783 6206  YAOWALAK.JA@cpird.in.th 

นพ.สตางค ศุภผล  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ขอนแกน 

091 054 1441  satang106@gmail.com  

นพ.ดิเรก เอกบวรวงศ   ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.สุราษฎรธาน ี

086 954 4999  dr.direk@gmail.com 

นพ.สรรัตน เลอมานุวรรัตน  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.มหาราชนครราชสีมา 

081 977 3390  soraratmnh@gmail.com 

พญ.สิริลักษณ วงศชัยสุริยะ  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.พระปกเกลา จ.จันทบุร ี

081 809 0087  wongchaisuriya@gmail.com 

นพ.มาโนช โชคแจมใส  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม 

083 207 7287 
053 935 148 

manoch.c@cmu.ac.th 

นพ.สุรชัย สราญฤทธิชัย  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
รพ.ขอนแกน 

080 400 2256 
 

saranrittichai.surachai@gmail.com 

 Q&A         

หมายเหตุ:  การเชิญวิทยากรแตละหัวขอ สามารถเชิญไดมากกวา 1 ทาน แตหามเกิน 5 ทาน : 1 หัวขอ 
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ข้ันตอนการของบประมาณสนับสนุน 

การจัดอบรม Exploratory Course in Medical Education “Rookie Teacher”  

สําหรับอาจารยแพทยใหม 

1. สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพื่อชาวชนบท (สบพช.) จัดทําหนังสือมอบเปน

เจาภาพในการจัดการอบรมฯ ใหศูนยแพทยฯ ท่ีเปนเจาภาพ รับทราบ 

2. ศูนยแพทยฯ ท่ีเปนเจาภาพฯ จัดทําโครงการ เพ่ือขอรับเงินสนับสนุน จาก สบพช. ตามจํานวน             

ท่ีแจงใหทราบ (โครงการจะตองผานการอนุมัติ จาก สสจ. เทาน้ัน) พรอมท้ังทําหนังสือถึง ผอ.สบพช.             

เพ่ือขอรับเงินสนับสนุน ลงนามโดย ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

3. ศูนยแพทยฯ ท่ีเปนเจาภาพสงเอกสาร โครงการตัวจริงท่ีไดรับการอนุมัติจาก สสจ. มาที่ งาน         

พัฒนาอาจารยแพทย สบพช. พรอมทั้งสงสําเนาหนังสือและเลขท่ีบัญชีในการโอน ให น.ส.พชรพร         

หฤษฎนิธิพร (แอม) ท่ี E-mail:  pacharaporn.ha@cpird.in.th  

5. ศูนยแพทยฯ ท่ีเปนเจาภาพ จัดทํากําหนดการตามท่ี สบพช. แจงใหทราบ และติดตอประสาน           

งานวิทยากร โดย สบพช. จัดทํารายช่ือวิทยากร พรอมเบอรติดตอ หากเจาภาพฯ ประสงคเชิญวิทยากร           

นอกจากท่ีทาง สบพช. จัดเตรียมไว สามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสม 

6. ศูนยแพทยฯ ท่ีเปนเจาภาพ ดําเนินการจัดอบรม ตามวัน เวลา เรียบรอยแลว ใหสงสรุปแบบ             

ประเมินโครงการฯ พรอมท้ังสําเนาใบเซ็นชื่อผูเขารับการอบรมและผลการประเมินการอบรมโดยผูเขา 

อบรม สงให งานพัฒนาอาจารยแพทย สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท       

ภายใน 2 อาทิตยหลังจากการจัดอบรม 

 

หมายเหตุ: ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพื่อชาวชนบท มีนโยบายตองการ   

ช้ีแจงใหเปนไปทิศทางเดียวกัน จึงขอเวลา คร่ึงช่ัวโมง เพ่ือบรรยายในหัวขอเรื่อง “ทิศทางการผลิต       

แพทยในอนาคต”  ให 

ศูนยแพทยฯ ท่ีเปนเจาภาพ จัดหาเวลาและทําหนังสือเชิญ นายแพทยชวศักด์ิ กนกกันฑพงษ และทีมงาน         

พัฒนาอาจารยแพทย ตอไปดวย 

mailto:pacharaporn.ha@cpird.in.th

