รายชือ่ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ECME รุน่ 2 / 2557
ที่

ชื่อ

นามสกุล

1 กัตติกา

หาลือ

2 กุลศิริ

เตียนศรี

3 ไกรรัตน์
4 จิรฐา
5 จิรเดช
6 จุลพงศ์
7 ชลาทิพย์
8 ชัชวาลย์

ศูนย์แพทย์/สถาบัน
โรงพยาบาลพะเยา

Specialty
อายุรกรรม

ตาแหน่งในศูนย์แพทย์ฯ
หรือตาแหน่งบริหารอื่น ๆ
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม
สาขาอายุรกรรม) ระดับ
เชี่ยวชาญ

สานักวิชาแพทยศาสตร์
กุมารศัลยแพทย์ อาจารย์ฝุายหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คาดี
โรงพยาบาลพะเยา
อายุรกรรม
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม)
ระดับชานาญการ
บุตรแก้ว
ขอนแก่น
เวชศาสตร์
ครอบครัว
ปัญญาสุทธิกิจ รพ.ศูนย์วชิระภูเก็ต
กุมาร
ผู้ประสานงานรายวิชา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
จันทร์ต็ะ
เชียงราย
กุมาร
ประธานฝุายQA
ซื่อวัฒนะ
มหาวิทยาลัยพะเยา
Rehabilitation
medicine
อภิชาติปิยุล สานัวิชาแพทยศาสตร์ ม. แม่ Ph.D in
แพทยศาสตรศึกษา และ
ฟูาหลวง
Immunology ประกันคุณภาพการศึกษา
and
Microbiology

9 ณัฎฐินี

นันทาทอง

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

10 ณัฐพล

อันนานนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อายุรแพทย์
โรคติดเชื้อ

11 ดวงใจ

พรยืนยงสุรัตน์ สระบุรี

ENT

12 ทนงศักดิ์

ชาวจีน

Med

13 ธนวัฒน์

พีรวงศ์

ศูนย์แพทย์ศาสตรโรง
พยาบาลยะลา
รพ.มหาราชนครราชสีมา

Internal
medicine

จิตเวชทั่วไป

ประสบการณ์
หลักสูตร หรือหัวข้อทาง
สอนนักศึกษา
แพทยศาสตรศึกษาที่เคยอบรม
แพทย์ (ปี)
1
-

4
1

-

7 ปี

Rookies teacher

5,6

-CPIRD conference 2013 อ
หัวหิน จ ประจวบคีรีขันธ์
Rookie teacher

7ปี
1

Email Address

หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ

อายุ

เพศ

drgutti@gmail.com

081 993 3568

47

หญิง

Kulsiri.k@sut.ac.th

081 694 8165

35

หญิง

nong011@me.com

081 603 1979

37

ชาย

jbudkaew@gmail.com

089 218 2166

39

หญิง

idoggut@gmail.com

089 512 7892

32

ชาย

chul_chan@yahoo.com
suewattana@hotmail.com

089 950 5605
087 673 2052

47
33

ชาย
หญิง

32ปี

เคยอบรม TQF, การออกข้อสอบ
MCQและการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา

chatchawann.api@mfu.ac.th

089 637 2744

62

ชาย

รองคณบดีฝุายแพทยศาสตร
ศึกษา และประกันคุณภาพ
การศึกษาสาขาแพทยศาสตร์

4

Medical education for rookies

Joy.natthinee@gmail.com

081 885 9512

34

หญิง

อาจารย์

5

การอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาที่
ทางคณะจัดสาหรับอาจารย์แพทย์
การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษา
แห่งประเทศไทย

natthaphon@sut.ac.th

086 533 3817

40

ชาย

กรรมการศูนย์เเพทย์ ,
หัวหน้ากลุ่มงาน ENT
ประธานรายวิชา Med

16

kuu1810@hotmail.com

081 344 0653

47

หญิง

mec_yala@hotmail.co.th

081 823 0334

ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์
แพทย์ฝุายประเมินผล

4 ปี
4

Rookie, ทักษะเวชปฏิบัติ
Exploratory Course : Rookie
Teacher

thanawat.peerawong@gmail.com 080 706 9009

ชาย
33

ชาย

รายชือ่ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ECME รุน่ 2 / 2557
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ศูนย์แพทย์/สถาบัน

14 ธเนศ

ดุสิตสุนทรกุล พิจิตร

15 นิพนธ์

เฉลิมพันธ์ชัย โรงพยาบาลลาปาง

16 โนรมาน

มูดอ

17 บุษยา

สันติศานติ์

ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

18 ปราการ

ทัตติยกุล

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา

19 ปิยรัตน์

โรจน์สง่า

อุดรธานี

ตาแหน่งในศูนย์แพทย์ฯ
หรือตาแหน่งบริหารอื่น ๆ

Specialty

Vascular
ผู้อานวยการศูนย์แพทย์
Surgery
อายุรศาสตร์ ผู้อานวยการศูนย์แพทย์ฯ
ทั่วไป
สาขาศัลยกรรม อาจารย์แพทย์

ประสบการณ์
หลักสูตร หรือหัวข้อทาง
สอนนักศึกษา
แพทยศาสตรศึกษาที่เคยอบรม
แพทย์ (ปี)
13
PBL /มน
Rubric score /มน
10
Readership, Professionalism
5

Rookie, แพทย์ศาสตรศึกษาขั้น
พื้นฐาน, แพทย์ประจาบ้าน

Email Address

หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ

อายุ

เพศ

Tanade@gmail.com

081 837 4367

43

ชาย

crisis27@gmail.com

088 251 8036

48

ชาย

norman_yla@yahoo.com

081 599 4375

40

ชาย

drbusaya@yahoo.co.th

085 888 8798

44

หญิง

กุมารเวชกรรม รองผู้อานวยการศูนย์แพทย์
ฝุายกิจการนักศึกษา
กุมารเวช
ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ
ศาสตร์ทารก
แรกเกิดและ
ปริกาเนิด

3ปี
5

แพทยศาสตร์ศึกษาขั้นพื้นฐาน
การออกข้อสอบ MCQ

pk_2419@hotmail.com

081 611 8584

37

ชาย

อายุรศาสตร์
โรคไต
อายุรศาสตร์

4

Exploratory courseของศูนย์
แพทย์ขอนแก่น
พื้นฐาน เช่น การเขียนแผนการ
สอน การวัดและประเมินผล การ
วิจัยในชั้นเรียน

piyarat099@yahoo.com

089 202 3489

34

หญิง

pakaphan@buu.ac.th

081 721 6883

37

หญิง

-อบรมเชิงปฏิบัติการ
Exploratory course in
medical Educatuion for
Rookieteacher
-การใช้เทคโนโลยี Google Apps
for Medical Education

Pornwanad@hotmail.com

089 718 8554

31

หญิง

pornsuda@hotmail.com

087 183 3926

46

หญิง

20 ผกาพรรณ ดินชูไท

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์/รองผอ.ฝุายประกัน
คุณภาพรพ.

5

21 พรวนัช

แสงสุริย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์

-

-

2

22 พรสุดา

กฤติกาเมษ

รพ.นครพิงค์

กุมารเวชศาสตร์ รองผอ.ศูนย์แพทย์ฝุาย
พัฒนาหลักสูตร

1 ปี ,extern 10 exploratory course 2013
ปี

รายชือ่ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ECME รุน่ 2 / 2557
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ศูนย์แพทย์/สถาบัน

Specialty
เวชศาสตร์
ครอบครัว

ตาแหน่งในศูนย์แพทย์ฯ
หรือตาแหน่งบริหารอื่น ๆ
อาจารย์แพทย์

ประสบการณ์
หลักสูตร หรือหัวข้อทาง
สอนนักศึกษา
แพทยศาสตรศึกษาที่เคยอบรม
แพทย์ (ปี)
2 ปี
1. สัมมนาการออกข้อสอบ MEQ
ปี 2555 จัดโดยศูนย์ประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. Exploratory Courses in
Medical Education for
“Rookie” teacher
(เครือข่ายภาคใต้) ปี 2555 จัด
โดยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้น
คลินิก รพ.หาดใหญ่
3. ประชุมวิชาการแพทยศาสตร
ศึกษา ครั้งที่ 11,12 (CPIRD
2012,2013) ปี 2555,2556 จัด
โดยสานักงานบริหารโครงการ
ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ
Exploratory Courses in
Medical Education :
Assessment Toolbox Part I,II
ปี 2555 จัดโดยสานักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ
ชาวชนบท
3 ปี

23 พฤกษพร

ธรรมโชติ

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้น
คลินิกโรงพยาบาลสงขลา

24 สราวุธ

สุขสุผิว

25 ภัสรา

มะลิทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อายุรแพทย์ อาจารย์
ระบบประสาท
ราชบุรี
กุมาร
ผู้อานวยการศูนย์แพทย์

26 มงคล

ภัทรทิวานนท์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ศลยศาสตร์

รองผู้อานวยการศูนย์แพทย์ 10ปีexternจุฬา assessment tool box I ,II 2555
ฝุายหลักสูตรและประเมินผล ,1ปีนักศึกษา cpird
แพทย์ม.อุบล conference02553,2554,2555
exploratory course 2555

27 มรกต
28 มีนา

ภัทรพงศ์สินธุ์ ชัยภูมิ
เพิ่มไทย
โรงพยาบาลพุทธชินราช

อายุรศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์

รองผู้อานวยการ
กรรมการความเสี่ยง

12

0
3 ปี

Rookie
Advance. Course
Assessment
ที่เหลือจาไม่ค่อยได้ แต่อบรมบ่อย

-มคอ
Rookie teacher 2554

Email Address

หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ

อายุ

เพศ

pingping065@hotmail.com

086 597 9664

31

หญิง

ssarawut@sut.ac.th

089 427 1761

36

ชาย

Passara001@yahoo.com

086 800 5378

47

หญิง

hunkhuk@gmail.com

081 928 1236

44

ชาย

moragotp@yahoo.com
sealmed@yahoo.com

081 660 2359
089 477 8770

46
36

หญิง
หญิง

รายชือ่ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ECME รุน่ 2 / 2557
ที่

ชื่อ

29 เมษา

นามสกุล
ศรีสุกัญญา

ศูนย์แพทย์/สถาบัน
โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา

ตาแหน่งในศูนย์แพทย์ฯ
หรือตาแหน่งบริหารอื่น ๆ

Specialty
จิตเวชศาสตร์

รองผู้ช่วยผู้อานวยการฯฝุาย
กิจกรรมนักศึกษา

ประสบการณ์
หลักสูตร หรือหัวข้อทาง
สอนนักศึกษา
แพทยศาสตรศึกษาที่เคยอบรม
แพทย์ (ปี)
2
1.Exploratory Course :
Rookie Teacher

Email Address

หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ

อายุ

เพศ

aprilmaesar@gmail.com

087 029 6262

31

หญิง

2. Assessment Toolbox
30 รเมศ

ว่องวิไลรัตน์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น general
คลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระ Surgery
เจ้าตากสินมหาราช

รองผอ.ศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก

9

assessment tool.box 1-2 2556

mate2511@gmail.com

088 293 9956

45

ชาย

4

- หลักสูตร การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการฝึกผู้ปุวยจาลอง
- อบรมเรื่อง A short course in
Mu-choice test development
- อบรมหลักสูตร Exploratory
course in Medical Education
for Rookie Teacher
- ประชุมวิชาการแพทยศาสตร
ศึกษานานาชาติ AMEE 2010

spknsa@gmail.com

089 655 8485

56

หญิง

5 เดือน

พัฒนาด้านแพทยศาสตรศึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบและ
เกณฑ์การประเมิน ณ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค เป็นวิทยากร

supapas@hotmail.com

081 915 1128

37

ชาย

sali_kub90@yahoo.com

086 960 0809

34

ชาย

wongchaisuriya@gmail.com

081 809 0087

37

หญิง

poonchanit@gmail.com

089 417 7172

49

หญิง

31 ศุภกาญจน์ สมิติเมธา

ศูนย์แพทย์ฯ ปัตตานี

กุมารเวชศาสตร์ กรรมการประจารายวิชากุมาร

32 ศุภลาภ

ภาสุรวณิช

รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

General
Surgery

33 สลิล์

สุขสมบูรณ์

มหาราชนครศรีธรรมราช

5

Assessment

34 สิริลักษณ์

วงศ์ชัยสุริยะ รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี

ophthalmolo กรรมการ
gist
pediatric
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
Nephrology

5

Reseach in medical
education
How to Teach Medical
Student
Bedside teaching
การตัดเกรดและการประเมินผล
Feedback

35 สุกัญญา

ภัยหลีกลี้

เวชศาสตร์ฟื้นฟู รักษาการผอ.ศพค.

5

Rookies course / RIME

อุดรธานี

-

รายชือ่ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ECME รุน่ 2 / 2557
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ศูนย์แพทย์/สถาบัน
ชลบุรี

ประสบการณ์
หลักสูตร หรือหัวข้อทาง
Specialty
สอนนักศึกษา
แพทยศาสตรศึกษาที่เคยอบรม
แพทย์ (ปี)
family
ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์แพทย์
4
Rookies course
mmedicine ฝุายพัฒนางานด้านสร้าง
อบรมแพทย์ศาสตร์ด้านการสอน
เสริมสุขภาพ
ทักษะสื่อสาร
อบรมแพทย์ศาสตร์ด้านการ
ประเมินผลหัวข้อ assisment
ตาแหน่งในศูนย์แพทย์ฯ
หรือตาแหน่งบริหารอื่น ๆ

Email Address

หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ

อายุ

เพศ

k.sukumarn@gmail.com

089 889 9941

33

หญิง

36 สุขุมาล

คิดสงวน

37 สุนีย์

เศรษฐสเถียร ศพศ.อุดรธานี

physical
รองผอ.ศูนย์แพทย์ฯฝุาย
medicine
วิชาการ
and
rehabilitation

4ปี

Vascular Surgery

sunee_hosp@hotmail.com

081 717 3917

51

หญิง

38 อัจฉรา

รอดเกิด

สุราษฏร์ธานื

อายุรศาสตร์

5 ปี

atchara_chest@hotmail.com

089 120 1537

47

หญิง

39 อาคม

ทิวทอง

รพ ศูนย์ขอนแก่น

Urosurgery

CPIRD บมรมอาจารย์แพทย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Exploratory course

Mynameakome@gmail.com

087 340 1502

35

ชาย

ผู้อานวยการ

4

รายชือ่ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ECME รุน่ 2 / 2557
ที่

ชื่อ

40 โอเปิ้ล

นามสกุล
สัจจวาณิชย์

ศูนย์แพทย์/สถาบัน

Specialty

ร้อยเอ็ด

41 แพทย์
เลี่ยวชวลิต
หญิงณัฎฐา
42 รจิตกรณ์ ภูพชิ ญ์พงษ์

อายุรศาสตร์
โรคไต
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น นายแพทย์
คลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร ชานาญการ
รพ.หาดใหญ่
ENT

43 สุรพร

ก้อนทอง

โรงพยาบาลระยอง

44 จารุพรรณ

มโนสิทธิศักดิ์ รพ.กาฬสินธุ์

45 พิชญานันท์ คู่วัจนกุล

รพ.อุดรธานี

46 สุริสา

ศิริวงศ์

รพ.บุรีรัมย์

47 จิราพร

พิลัยกุล

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาล
มหาสารคาม

ตาแหน่งในศูนย์แพทย์ฯ
หรือตาแหน่งบริหารอื่น ๆ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อายุรศาสตร์ปี 5
-

ประสบการณ์
หลักสูตร หรือหัวข้อทาง
สอนนักศึกษา
แพทยศาสตรศึกษาที่เคยอบรม
แพทย์ (ปี)
2
-

Email Address

หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ

อายุ

เพศ

oopplleeya@windowslive.com

085 055 4789

34

หญิง

nattha52@yahoo.com

081 346 1958

35

หญิง

pretty_gib@hotmail.com

081 698 1119

33

หญิง

kiment@gmail.com

081 372 6404

36

ชาย

jarupan_took@hotmail.com

081 871 8078

44

หญิง

4

Rookie Teacher

4

- การออกข้อสอบ OSCE
- exploratory course in
medical education for
Rookie teacher

โสต ศอ นาสิก หัวหน้างานแพทยศาสตร
ศึกษา

13

อบรมแพทยศาสตรศึกษา การวัด
และประเมินผล สาหรับอาจารย์
ใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี
2544
อบรมการเป็นผู้คุมกลุ่มการเรียนรู้
แบบสืบสอบ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี 2544

Anesthesiolog เลขานุการศูนย์แพทย์
ist
hematologist อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร
and
นักศึกษา
oncologist

6 ปี

MES 13

3 ปี

rookie teacher exploratory
tool l , ll

pitchy86@hotmail.com

094 514 9664

34

หญิง

6 ปี

- Clinical teaching
- Exploratory Course in
Medical Education for
"Rookie" Teacher
- Exploratory Course in
Medical Education for "Pro"
Teacher
- Research in Medical
Education(RIME)

omsurisa@gmail.com

089 797 9885
081 908 1092

37

หญิง

**เพิ่มเติม อาจารย์ รายชื่อตกหล่น

mec.mskh@gmail.com

081-6614353

อาาชจารย์ประจาชั้น

รองผู้อานวยการศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
รพ.บุรีรัมย์

อายุรกรรม

รองผู้อานวยการศูนย์แพทย์ฯ
ฝุายวิชาการ

หญิง

