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บทนำ 

ปจจุบันมีสถาบันผลิตแพทย (ตอไปนี้ใชคำวา “สถาบัน”) จำนวนมาก มีความหลากหลายในเชิงบริบท 

การที่จะทำใหเชื่อมั่นไดวาทุกสถาบันสามารถผลิตบัณฑิตแพทยที่มีคุณภาพ จำเปนตองมีมาตรการหลายอยาง 

หนึ่งในมาตรการสำคัญที่จะชวยพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทยคือ การพัฒนา

คร ูผ ู สอน (faculty development) ซ ึ ่งท ุกสถาบันลวนมีแนวทางในการจ ัดอบรมพัฒนาความร ู ด าน

แพทยศาสตรศึกษาใหแกคณาจารยของตนเอง ความสำคัญของการจัดอบรมเหลานี้ยิ่งมีมากขึ้นอีกเมื่อมีการ

กำหนดใน มคอ. 1 สาขาวิชาแพทยศาสตร ที่กำหนดใหสถาบันตองจัดใหอาจารยใหมอบรมดานแพทยศาสตร

ศึกษาภายในสองปหลังเร่ิมปฏิบัติหนาที่อาจารย และใหอาจารยประจำมีการพัฒนาในดานแพทยศาสตรศึกษา

ไมนอยกวา 5 ชั่วโมงตอป 

 กลุ มสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมดาน

แพทยศาสตรศึกษา และตองการยกระดับมาตรฐานการอบรมใหมีคุณภาพทัดเทียมระดับสากล และไมเกิด

ความแตกตางระหวางสถาบันมากจนเกินไป จึงมอบหมายใหคณะทำงานวิชาการจัดทำมาตรฐานการอบรมทาง

แพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารยแพทยขึ้น เพื่อใหโรงเรียนแพทยทุกแหงใชเปนแนวทางในการจัดอบรม

พัฒนาครูผูสอนในสถาบันของตน ท้ังในดานเนื้อหา รูปแบบ และการประเมินผลการอบรม 

 

กรอบแนวคิดพื้นฐาน 

 การพัฒนาครูผู สอน (faculty development) เปนงานสำคัญประการหนึ่งท่ีสถาบันทุกแหงตอง

ดำเนินการอยางเปนระบบ เพื่อพัฒนาใหผูที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพแพทยหรือวิทยาศาสตร เกิดการ

พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการทำหนาที่ครูไดอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการ

ดังกลาวนี้แบงออกไดเปนสองสวนคือ การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตอเนื่อง ในการ

อบรมขั้นพื้นฐานนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจในหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการศึกษา 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ซึ ่งครูทุกคนพึงรู  ตั้งแตเริ ่มตนทำงานใน

สถาบัน สวนการศึกษาตอเนื่องน้ันเปนการเพิม่เติมความรู และทักษะตางๆ ตามความถนัดและความสนใจของ

ครูแตละทาน ซึ่งพึงดำเนินการเปนประจำและตอเนื่องตลอดชวงเวลาที่ทำหนาที่ในสถาบันเพื่อใหแนวทางใน

การปฏิบัติหนาที่ครูที่มีความทันสมัย   

 มาตรฐานการจัดอบรมดานแพทยศาสตรศึกษาฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใหแนวทางแกโรงเรียนแพทยใน

การจัดกิจกรรมพัฒนาครูผูสอน โดยการอบรมขั้นพื้นฐานนั้นจะแสดงรายละเอียดถึงเนื้อหาการอบรม รวมถึง

แนวทางในการจัดประสบการณเรียนรู และแนวทางในการประเมินผลการอบรม แตในการศึกษาตอเนื่องนั้น 
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จะเปนเพียงการยกตัวอยางหัวขอที่ครูผูสอนสามารถศึกษาเพิ่มเติม และชี้แนะแนวทางการจัดประสบการณ

เรียนรูเทานั้น โดยมุงหวังใหสถาบันเปดโอกาสใหครูแตละทานเลือกศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจ โดยการ

อบรมท้ังขั้นพ้ืนฐานหรือการศึกษาตอเน่ืองท่ีกลาวถึงในมาตรฐานนี้จะเปนการอบรมที่ครูแตละทานสามารถเขา

รวมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันของตนเอง หรือไปเขารวมอบรมท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืน ไมจำเปนที่สถาบันทุกแหง

จะตองจัดกิจกรรมเหลานี้ดวยตนเองทั้งหมด แตสถาบันมีบทบาทในการกำกับดูแลใหครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาท่ี

ในสถาบันของตนไดรับการอบรมตามมาตรฐาน 

 กสพท ตระหนักในความแตกตางในบริบทการทำหนาที่ครูผูสอน และไมตองการใหมาตรฐานการจัด

อบรมฉบับนี้ถูกนำไปใชเปนขอบังคับที่ครูทุกคนในทุกสังกัด หรือทุกบริบทการทำงานตองเรียนรูเนื ้อหา

เหมือนกันหมด เอกสารฉบับนี้เปนเพียงคำแนะนำแนวทางการจัดอบรมที่จะชวยเหลือสถาบันในการออกแบบ

กิจกรรมพัฒนาครูผูสอน ในการอบรมขั้นพื้นฐานพึงครอบคลุมเนื้อหาอยางนอยเปนไปตามมาตรฐานนี้ แต

สถาบันท่ีจัดอบรมสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาอื่นตามสถานการณและบริบทของตนได 

 ในการกำหนดกรอบเนื้อหาในการอบรมข้ันพื้นฐาน กสพท ตระหนักวา ครูผูสอนท่ีอยูในบริบทตางกัน

ตองการความรู และทักษะในการทำหนาที่แตกตางกัน มาตรฐานฉบับนี้จึงแบงเนื้อหาการอบรมออกเปนสอง

สวน คือ เนื้อหาแกน (core content) ซึ่งครูผูสอนไมวาจะอยูในบริบทการทำงานใด พึงเรียนรูเหมือนกัน  และ

เนื้อหาเลือกตามบริบท (mandatory elective) ซึ่งเปดโอกาสใหครูผูสอนทบทวนวาบริบทการทำงานของตน

เปนอยางไรและเลือกศึกษาเน้ือหาที่สามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานของตนได แตอยางไรก็ตาม สถาบัน

ไมควรจำกัดสิทธิในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมของครูแพทยตามความสนใจสวนตัว ไมวาเนื้อหานั้นจะตรง

หรือไมตรงกับบริบทการทำงานของตนเอง  

เอกสารฉบับนี้ แบงเนื้อหาเลือกตามบริบทออกเปนสองบริบทคือ 1. บริบทหองเรียน (classroom 

setting) หมายถึง การเรียนการสอนที่เกิดในพื้นที่ซึ่งแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปไมไดปฏิบัติงานในภาวะปกติ และ 

2. บริบทพื้นที่ทำงานของแพทย (workplace setting)  หมายถึงการเรียนการสอนที่เกิดในสถานที่ซึ่งแพทย

เวชปฏิบัติทั่วไปปฏิบัติงานในภาวะปกต ิเชน หอผูปวย หองตรวจผูปวย หองคลอด ชุมชนสำหรับการเยี่ยมบาน 

 

กระบวนการจัดทำมาตรฐานการอบรม 

 เพื่อใหไดมาตรฐานการอบรมทางแพทยศาสตรศึกษาท่ีเปนไปตามหลักการพัฒนาครผููสอนท่ียอมรับใน

ระดับสากลและสอดคลองกับบริบทการทำงานในประเทศไทย คณะทำงานฯ ดำเนินการอยางเปนขั้นตอนดังนี้ 

1. ทบทวนขอกำหนดและขอแนะนำแนวทางการพัฒนาครูแพทยจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

2. ระดมสมองจากผูมีประสบการณในการจัดอบรมทางแพทยศาสตรศึกษาจากหลากหลายสถาบันใน

ประเทศไทย ทั้งที่อยูในบริบทของกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข ทั้งผูที่อยูในสถาบันขนาด

ใหญ และ สถาบันขนาดเล็ก เพื่อใหไดหัวขอการอบรมท่ีสถาบันตางๆในประเทศไทยใหความสำคัญในการ

พัฒนาครูแพทย 
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3. คณะทำงานฯ ใหคะแนนระดับความสำคัญของเนื ้อหาการอบรมแตละหัวข อโดยอิสระ 

(Independent rating)  

4. รวบรวมคะแนนที่คณะทำงานฯให แลวจัดลำดับหัวขอการอบรมเรียงจากเนื้อหาที่ไดรับคะแนน

สูงสุดไปต่ำสุด 

5. อภิปรายถึงความสำคัญของหัวขอตางๆ และพิจารณารวมกันในการคัดเลือกวาหัวขอใดควรเปน

เนื้อหาที่ครูแพทยทุกทานพึงไดรับการอบรมในการอบรมขั ้นพื้นฐาน และหัวขอใดควรเปนการอบรมใน

การศึกษาตอเนื่อง อันนำไปสูการกำหนดวัตถุประสงคการเรียนรูสำหรับผูเขาอบรมในแตละระดับ 

6. รวมกันรางมาตรฐานการอบรมฯ บนพื้นฐานของขอแนะนำที ่รวบรวมไดจากวารสารวิชาการ 

รวมกับการระดมสมองจากคณะทำงานฯ 

7. รวมกันสรางหลักสูตรการอบรมตนแบบ เพื่อแสดงตัวอยางการจัดอบรมตามมาตรฐานฯในระดับ

การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู (Learning outcomes) ของการอบรมทางแพทยศาสตรศึกษา 

1. การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เมื่อสิ้นสุดการอบรมหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐานแลว อาจารยผูเขาอบรมสามารถอธิบายหลักการ

พ้ืนฐานและแนวทางการประยุกตใชความรูในโรงเรียนแพทยในหัวขอตอไปนี้ 

   1.1 เนื้อหาแกน (core content) 

- Basic understanding of curriculum (OLE) 

- Lesson plan and instructional design 

- Educational psychology: know how people learn 

- Principles of adult learning 

- Large group teaching 

- Small group teaching 

- Feedback 

- Reflection 

- How to teach attitudes and ethics 

- Principles of assessment: formative/summative assessment 

- Written exam (selected response and constructed response items) 

- Standard setting 

- Performance assessment 

- Professionalism of teachers 

- Quality assurance (QA) in medical schools 
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  1.2 เนื้อหาเลือกตามบริบท (mandatory elective)  

กำหนดใหผูที่ทำการสอนในบริบทน้ันๆ ตองเรียนเน้ือหาในหมวดนั้น แตไมหามการเขาไปเรียนเพ่ิมเติมใน

บริบทอ่ืนหากสนใจ 

       1.2.1 เนื้อหาสำหรับผูท่ีปฏิบัติงานสอนในบริบทหองเรียน (classroom setting) 

- Teaching in laboratory 

- Clinical correlation 

       1.2.2 เนื้อหาสำหรับผูท่ีปฏิบัติงานในบริบทการทำงานของแพทย (workplace setting) 

- Teaching in clinical settings: ward round, bedside teaching, ambulatory 

teaching, procedural skill teaching 

- Study in the field: family visit, forensic scene, community-based 

learning 

- Simulation 

- Assessment in clinical settings: OSCE, long case examination  

2. การศึกษาตอเนื่อง 

  ครูแพทยผู ผานการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานแลว สามารถเลือกศึกษาพัฒนาความรูและ

ทักษะทางแพทยศาสตรศึกษาตามความสนใจ หรือตามหนาที่รับผิดชอบ ซึ ่งหัวขอที ่จะศึกษานั ้นมีได

หลากหลาย อาจเปนการศึกษาประเด็นที่กำหนดในหลักสูตรขั้นพื้นฐานแตมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น หรือศึกษา

ประเด็นใหมท่ีแตกตางไปจากหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ตัวอยางหัวขอที่สามารถศึกษาตอเน่ือง เชน 

- How to teach critical thinking skills 

- How to teach non-technical skills (interpersonal and personal skills) 

- Health system science 

- Interprofessional education 

- Program/course evaluation 

- Research in medical education 

- Classroom research 

 

  ขอแนะนำในการจัดประสบการณเรียนรู 

1. การอบรมขั้นพื้นฐาน 

- กิจกรรมการเรียนรูควรจัดในรูปแบบท่ีหลากหลาย (เชน การบรรยาย การศึกษาดวย

ตนเอง การฝกปฏิบัติ การใชสื่อการเรียน online) เพื่อตอบวัตถุประสงคการเรียนรู

ที่มีหลายดาน  
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- เนื้อหาที่สอนควรจัดใหสอดคลองกับบริบทที่ผูเรียนจะนำไปประยุกตใช และบทบาท

หนาท่ีทางการศึกษาท่ีผูเรียนรับผิดชอบ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเห็นตัวอยาง มีสวนรวมในการ

ฝกปฏิบัติและประยุกตความรูและทักษะท่ีไดเรียน 

- ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนทบทวนประสบการณ (reflection) และไดรับขอมูล

ปอนกลับ (feedback)  

2. การศึกษาตอเนื่อง 

- หากเปนได หลังสำเร็จการอบรมความรูแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันพึง

สนับสนุนใหผู เรียนไดนำความรูที่ไดรับไปตอยอด โดยการประยุกตใชความรูใน

สถานการณการสอนจริง 

- สถาบันสามารถสงเสริมการศึกษาตอเนื่องทางแพทยศาสตรศึกษาโดยสรางชุมชน

แหงการเรียนรูเพื่อใหครูผูสอนมาแลกเปลี่ยนประสบการณการประยุกตใชความรู

ทางการศึกษา สงเสริมการเปนการเรียนรูแบบผูใหญ (adult learning) 

- กิจกรรมการอบรมพัฒนาความรูทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารยแพทยท่ีเคย

ผานการอบรมหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ควรเปนการตอยอด

ความรูที่ลึกซ้ึงขึ้นกวาเดิมหรือเน้ือหาที่แตกตางไปจากเดิม 

 

ขอแนะนำในการประเมินผล (Evaluation) 

 ในการประเมินสัมฤทธิผลของการอบรมหลักสูตรความรูพื้นฐานทางแพทยศาสตรศึกษา นอกจากการ

ตรวจสอบการเขารวมกิจกรรมแลว ผูจัดหลักสูตรฝกอบรมพึงประเมินการนำความรูที่ไดไปประยุกตใชใน

สถานการณจริงและทบทวนประสบการณดังกลาวรวมดวย (เชน การสงรายงานทบทวนประสบการณ  การ

รวบรวมหลักฐานแสดงถึงประสิทธิภาพของการปรับปรุงการสอน) 
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3. Swanwick T, McKimm J. Professional development of medical educators. British 

Journal of Hospital Medicine 2010, 71(3): 164 -168. 
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ภาคผนวก 

ตัวอยางหลักสูตรพัฒนาอาจารย 

การอบรมขั้นพื้นฐาน 

(ระยะเวลาอบรม 4วันครึ่ง) 

 

คำชี้แจง 

แผนการสอนนี้ประกอบไปดวยสองสวนคือ 

(1) ตารางสอนภาพรวม 

(2) รายละเอียดการอบรมในแตละคาบ 
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ตารางสอนภาพรวม 
 วันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 3 วันท่ี 4 วันท่ี 5 

 [C] [W] [C] [W] [C] [W] [C] [W]  

0800 - 0815 
Registration 

Adult learning and 

learning 

psychology 

Team-

based 

learning 

Learning 

in 

simulate

d 

settings 

Constructed 

response items 

Quality 

assurance 

in medical 

education 

0815 - 0830 

0830 - 0845 

Opening 

0845 - 0900 
Performance 

assessment 
0900 - 0915 

Medical teachers as 

a professional 

Principles of student 

assessment 

Course 

syllabus 

and 

lesson 

plan 

0915 - 0930 

0930 - 0945 
Reflective learning 

0945 - 1000     

1000 - 1015 

Outcome-based 

education 

  

OSCE item 

development 

1015 - 1030 

Teaching attitudes 

and 

professionalism 

1030 - 1045 

1045 - 1100          

1100 - 1115 

Teaching in a large 

class 
Standard setting 

Reflection 
1115 - 1130 

1130 - 1145 
Closing 

1145 - 1200 

          
1300 - 1315 

Small group 

teaching 

Giving feedback 

Selected response 

items 

Written 

exam 

administ-

ration 

OSCE 

administ-

ration 

 
1315 - 1330  
1330 - 1345  
1345 - 1400  
1400 - 1415    
1415 - 1430 

Proble

m-

based 

learnin

g 

Ambul-

atory 

teaching 

 
1430 - 1445      
1445 - 1500 

Teachin

g in lab-

oratory 

Bedside 

teaching

and 

Ward 

round 

Performa

nce 

assess-

ment in 

learning 

settings 

Work 

place-

based 

assess-

ment 

and long 

 
1500 - 1515  
1515 - 1530  
1530 - 1545   
1545 - 1600  
1600 - 1615  
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 วันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 3 วันท่ี 4 วันท่ี 5 

 [C] [W] [C] [W] [C] [W] [C] [W]  

1615 - 1630 

case 

exam  
 

[C] : Classroom setting 

[W]: Workplace setting 

 

รายละเอียดการอบรมในแตละคาบ 

(เรียงตามลำดับที่ปรากฎในตารางสอนภาพรวม) 

วันท่ี 1 

คาบที่ 1 Medical teachers as a professionals 

รูปแบบ interactive lecture 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- บอกบทบาทหนาท่ีของครูแพทยได 

- บอกความสำคัญของการทำหนาที่ครูในโรงเรียนแพทยได 

- ระบุพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติในการทำหนาที่ครูแพทย 

- ระบุพฤติกรรมที่ไมควรปฏิบัติในการทำหนาท่ีครูแพทย 

 

คาบที่ 2 Outcome-based education 

รูปแบบ interactive lecture 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายลักษณะสำคัญของการจัดการศึกษาแบบมุงผลลัพธ (outcome-based education) ได 

- ระบุสามผลลัพธทางการเรียนรูหลัก (cognitive, affective, psychomotor) ได 

- เขียนวัตถุประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม (behavioral objectives) ไดถูกตอง 

- นำหลักการพื้นฐานของ outcome-based education ไปวางแผนการสอนในคาบเรียนที่ตน

เก่ียวของได 

- อธิบายองคประกอบสำคัญพื้นฐานของหลักสูตร (OLE: Objectives, learning experience, 

evaluation) ได 
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- อธิบายสี่ระดับของการประเมินผลตาม Miller’s pyramid ได พรอมยกตัวอยางวิธีประเมินในแตละ

ระดับได 

 

คาบที่ 3 Teaching in a large class 

รูปแบบ interactive lecture 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- บอกถึงขอดีและขอจำกัดของการสอนแบบบรรยาย 

- อธิบายแนวทางการเตรียมการสอนบรรยายในหองเรียนขนาดใหญที่เหมาะสมได 

- บอกแนวทางการจัดเตรียมสื่อการสอน (เชน handout, slides) ที่เหมาะสมสำหรับการสอนบรรยาย

ได 

 

คาบที่ 4 Small group teaching 

รูปแบบ interactive lecture and small group activity 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- บอกคำนิยาม และหลักการของการสอนกลุมเล็ก 

- บอกความแตกตางระหวางการสอนกลุมเล็กการสอนในรูปแบบอ่ืน 

- บอกประโยชน ขอจำกัดของ และสถานการณที่ควรใชการสอนกลุมเล็ก 

- ฝกปฏิบัติการตั้งคำถามเพ่ือกระตุนการเรียนรูจาการสอนกลุมเล็ก 

- ฝกปฏิบัติการจัดการพฤติกรรมของผูเรียนประเภทตาง ๆ ในการสอนกลุมเล็ก 

 

คาบที่ 5 [C] Teaching in laboratory 

รูปแบบ interactive lecture with group discussion 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายแนวทางการจัดหองปฏิบัติการเพ่ือสอนในโรงเรียนแพทย 

- บอกองคประกอบหลักในการทำใหการสอนในหองปฏิบัติการมีประสิทธิภาพได 

- ชี้แจงแนวทางการแนะนำนักศึกษากอนเขาหองปฏิบัติการ (laboratory briefing) 

- ออกแบบ การทดสอบกอนและหลังเรียนเพื่อใชประเมินการเรียนรูของผูเรียนได 

 

คาบที่ 5 [W] Bedside teaching and ward round 
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รูปแบบ workshop with role play 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายเนื้อหาสำคัญของการสอนขางเตียง (bedside teaching) การสอนขณะตรวจเยี่ยมผูปวย 

(ward round) และการสอนทักษะการทำหัตถการได 

- อธิบายขอดีและขอจำกัดของการสอนขางเตียงและการสอนขณะตรวจเยี่ยมผูปวย 

- อธิบายข้ันตอนที่เหมาะสมในการสอนทักษะการทำหัตถการ 

- อธิบายแนวทางการประยุกตใชหลักการสอนขางเตียง การสอนขณะตรวจเยี่ยมผูปวย และ การสอน

ทักษะหัตถการไปใชในการสอนในคาบท่ีตนดูแลได 

- อภิปรายแนวทางการแกปญหาท่ีอาจพบไดในขณะสอนขางเตียง และการสอนขณะตรวจเยี่ยมผูปวย 

- แสดงกระบวนการสอนขางเตียงและการสอนหัตถการไดในสถานการณจำลอง 

 

วันท่ี 2 

คาบที่ 1 Adult learning and learning psychology 

รูปแบบ interactive lecture 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายแนวทางการเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ในโรงเรียนแพทยได 

- บรรยายลักษณะสำคัญของการเรียนรูแบบผูใหญ (adult learning) 

- อธิบายแนวทางการสรางแรงจูงใจใฝเรียนรูใหผูเรียน 

- ใชหลักการของทฤษฎี cognitive information processing ในการออกแบบการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 

- ใชทฤษฎี experiential learning กำหนดแนวทางในการสะทอนคิด (reflection) ใหแกผูเรียนได 

 

คาบที่ 2 Reflective learning 

รูปแบบ interactive lecture 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- บอกความสำคัญของ reflective learning ได 

- ยกตัวอยาง reflection ในชีวิตประจำวันได 

 

คาบที่ 3 Teaching attitudes and professionalism 
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รูปแบบ interactive lecture and group discussion 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายคำจำกัดความและขอบเขตของเนื้อหาการสอนเรื่องเจตคติ จริยธรรมทางการแพทยและความ

เปนวิชาชีพแพทย 

- อธิบายแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมของนักศึกษาแพทยในดานเจตคติ จริยธรรมทางการแพทย และความ

เปนวิชาชีพแพทย 

- ออกแบบการจัดประสบการณเรียนรูใหแกนักเรียนแพทยในดานเจตคติ จริยธรรมทางการแพทย และ

ความเปนวิชาชีพแพทย 

- ออกแบบการประเมินเจตคติ จริยธรรมทางการแพทย และความเปนวิชาชีพแพทยได 

 

คาบที่ 4 Giving feedback 

รูปแบบ Workshop 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- บอกองคประกอบหลักของการใหขอมูลปอนกลับอยางสรางสรรค (constructive feedback) ได 

- แสดงทักษะการใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน 

- อธิบายอุปสรรคของการใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน 

 

คาบที่ 5 [C] Problem-based learning 

รูปแบบ workshop 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายหลักการพ้ืนฐานของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (problem-based learning) ได 

- บอกขั้นตอนการจัดประสบการณใหผูเรียนในรูปแบบของ problem-based learning ได 

- ออกแบบ กิจกรรมการเรียนรูแบบ problem-based learning ในเน้ือหาที่ตนดูแลอยูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

คาบที่ 5 [W] Ambulatory teaching 

รูปแบบ interactive lecture 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 



13 
 

- บอกคำนิยาม และหลักการของ Ambulatory teaching 

- บอกความเหมือน และความแตกตางระหวาง Ambulatory teaching กับการสอนรูปแบบอื่น 

- บอกประโยชน และขอจำกัดของ Ambulatory teaching 

- ฝกปฏิบัติการวางแผนการสอนแบบ Ambulatory teaching 

 

วันท่ี 3 

คาบที่ 1 [C] Team-based learning 

รูปแบบ Team-based learning 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายองคประกอบสำคัญในการทำใหการเรียนแบบ team-based learning ประสบความสำเร็จ 

- อธิบายแนวทางในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอนบรรยายไปเปนการเรียน team-based learning 

ได 

- แสดงแนวทางในการจัดการสอนนักศึกษากลุมยอยใหเปนทีมที่ทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คาบที่ 1 [W] Learning in simulated settings 

รูปแบบ interactive lecture 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายประโยชนของการใชสถานการณจำลองในการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย 

- เลือกใชการสอนโดยใชสถานการณจำลองไดอยางเหมาะสม 

- อธิบายข้ันตอนที่เหมาะสมในการสอนโดยใชสถานการณจำลอง (brief-encounter-debrief) ได 

- อธิบายแนวทางในการเตรียมผูปวยมาตรฐาน (standardized patient) ได 

 

คาบที่ 2 Principles of student assessment 

รูปแบบ interactive lecture with group discussion 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายความสัมพันธระหวางการจัดการสอนกับการประเมินผลรูปแบบตาง ๆ ได (placement, 

formative, summative) 

- อธิบายปจจัยพ้ืนฐานในการออกแบบการวัดผลที่ดี (validity, reliability, equivalence, feasibility, 

educational effect, catalytic effect, acceptability) 
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- อธิบายขอแนะนำพื้นฐานในการออกแบบการวัดผลที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน 

- อธิบายหลักการพ้ืนฐานในการตัดเกรด 

- บอกรูปแบบของการวัดผลที่เหมาะสมสำหรับแตละระดับของ Miller’s pyramid 

- อธิบายหลักการพ้ืนฐานของ entrustable professional activities (EPA) 

 

คาบที่ 3 Standard setting 

รูปแบบ interactive lecture 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายความหมาย และ ความสำคัญของการตั้งเกณฑผานการสอบได 

- อธิบายขอดี ขอจำกัด และขอควรระวังของวิธีการกำหนดเกณฑผานแบบตาง ๆ ได 

- อธิบายความสัมพันธระหวาง การต้ังเกณฑผานการสอบกับองคประกอบตาง ๆ ของระบบการวัดผลได 

- บอกแนวทางการประยุกตวิธีการตั้งเกณฑผานการสอบไปใชกับการประเมินผลที่ตนดูแลอยูได 

 

คาบที่ 4 Selected response items 

รูปแบบ interactive lecture and workshop 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายชนิดตาง ๆ ของขอสอบประเภทเลือกตอบ (selected response items) ได 

- บอกแนวทางในการสรางขอสอบปรนัยที่เหมาะสม 

- สรางขอสอบปรนัยเพ่ือประเมินความรูทางการแพทยในบริบทที่ตนดูแลอยูได 

- อธิบายหลักการวิเคราะหขอสอบปรนัยตามแนวทางที่นิยมใชในทางแพทยศาสตรศึกษาได 

- แปลผลการวิเคราะหขอสอบปรนัยไดดวยตนเอง 

 

วันท่ี 4 

คาบที่ 1 Constructed response items 

รูปแบบ interactive lecture 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายชนิดตาง ๆ ของขอสอบอตันัยและแนวทางการนำไปประยุกตใช 

- อธิบายรูปแบบของขอสอบอัตนัยแบบดั้งเดิม และ อัตนัยประยุกตที่ใชในทางแพทยศาสตรศึกษาได 

- บอกขอดี ขอจำกัดของขอสอบอัตนัยประเภทตาง ๆ ได 
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- บอกแนวทางในการใหคะแนนขอสอบอัตนัยที่เหมาะสม 

- สรางขอสอบอัตนัยที่มีลักษณะเหมาะสมในการประเมินความรูทางการแพทยในบริบทท่ีตนดูแลได 

 

คาบที่ 2 Performance assessment 

รูปแบบ interactive lecture 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- บอกความสำคัญของ performance assessment ได 

- บอกชนิดของ performance assessment tool และการนำไปใชได 

- อธิบาย rating error แตละแบบได 

 

คาบที่ 3 OSCE item development 

รูปแบบ interactive lecture 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- บอกองคประกอบของขอสอบ OSCE (Objective structured clinical examination) ได 

- อธิบายแนวทางการสรางขอสอบ OSCE ที่เหมาะสม 

- สรางขอสอบและใบใหคะแนนการสอบ OSCE ได 

 

คาบที่ 4 [C] Written exam administration 

รปูแบบ interactive lecture and small group activity 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายความสำคัญของการบริหารจัดการสอบขอเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

- อธิบายแนวปฏิบัติ ขอควรระวัง และแนวทางแกไขปญหาท่ีพบบอยในการบริหารการสอบขอเขียน 

o การจัดทำตารางสัดสวนขอสอบ (examination blueprint) 

o การกลั่นกรองขอสอบ 

o การจัดทำคลังขอสอบ 

o การจัดทำตนฉบับขอสอบ 

o การผลิตขอสอบ 

o การคุมสอบ 

o การทวนสอบ และจัดทำรายงานผลการสอบ 
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-  

คาบที่ 4 [W] OSCE administration 

รูปแบบ Workshop 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- รวมในกระบวนการจัดสอบ OSCE ในบริบทที่ตนทำงานได 

- อธิบายบทบาทหนาท่ีของผูคุมสอบ และผูจัดสอบ OSCE ได 

- บอกแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดสอบ และ คุมสอบ OSCE ได 

- ระบุขอบกพรอง และแนวทางพัฒนาคุณภาพขอสอบ OSCE ได  

 

คาบที่ 5 [C] Performance assessment in learning settings 

รูปแบบ interactive lecture 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- ระบุประเด็นสำคัญในการออกแบบระบบการประเมินสำหรับการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนเพ่ือการ

ประเมินแบบ summative และ formative 

- ออกแบบแบบประเมินสำหรับการสังเกตพฤติกรรมในการเรียน 

- วิพากษแบบประเมินสำหรับการสังเกตพฤติกรรมในการเรียน โดยใช Utility Equation 

 

คาบที่ 5 [W] Workplace-based assessment and long case exam 

รูปแบบ interactive lecture 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- อธิบายความหมายและองคประกอบสำคัญของ workplace-based assessment ได 

- อธิบายเครือ่งมือตาง ๆ ท่ีใชในการทำ workplace-based assessment ได 

- อธิบายความสำคัญของการนำ workplace-based assessment ไปใชงาน 

- บอกขั้นตอนในการสราง workplace-based assessment ได 

- อธิบายกระบวนการสรางแบบใหคะแนน workplace-based assessment ได 

 

วันท่ี 5 

คาบที่ 1 Quality assurance in medical education 

รูปแบบ interactive lecture 
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วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- บอกแนวคิดและหลักการของการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

- อธิบายที่มา องคประกอบ และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับสถาบนั

ผลิตแพทย เชน มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา WFME Trilogy 

- อภิปรายผานการประเมินตนเองถึงการดำเนินการหลักสูตรโดยประยุกตขอมาตรฐาน 

 

คาบที่ 2 Course syllabus and lesson plan 

รูปแบบ interactive lecture and group activity 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- บอกองคประกอบของการเขียนคำอธิบายรายวิชา (course syllabus) 

- บอกองคประกอบของการเขียนแผนการสอน (lesson plan) 

- บอกแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการเขียนแผนการสอน 

- สรางแผนการสอนที่เหมาะสมสำหรับคาบเรียนที่ตนดูแลได 

 

คาบที่ 3 Reflection 

รูปแบบ interactive lecture and reflection 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

ผูเขาอบรมสามารถ 

- ประยุกตความรูเรื่อง reflective learning มาใชกับการอบรมแพทยศาสตรศึกษา 

- วางแผนการสอนโดยใช reflection สอดแทรกเปนวิธีการสอน 

 


