
การอบรมเชิงปฏิบัติการ IMEAc assessor training 
สถานที่ ห้อง Smart Classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ 21-22 และ 24-25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
……………………………………………………………………………… 

วันที่ เวลา หัวข้อ วิทยากร 
ผู้ด ำเนนิรำยกำร 

รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์  

จ. 21 ต.ค. 8.45-9.00 น พิธีเปิด โดย ศ.กิตติคุณ พญ. คณุหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม 

9.00-12.00 น. What’s new in accreditation 2019 รศ.พญ. นันทนำ ศิริทรัพย์ 
ศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน ์

12.00-13.00 น. Lunch  

13.00-16.00 น. Issues in assessment and experience 
sharing 

รศ.พญ. นันทนำ ศิริทรัพย์ 
ศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน ์
(Moderator) 

อ. 22 ต.ค. 8.30-10.00 น. Accreditation process (Role of 
assessor and assessment forms) 

ศ.พญ. จุไรพร สมบุญวงค ์
 

10.00-11.00 น. Small group discussion: Consensus 
review areas 1 and 8  
 

ศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน ์
(วิทยำกรหลัก area 8) 
ผศ.นพ.สมชำย สนุทรโลหะนะกลุ  
(วิทยำกรหลัก area 1) 
และทีมวิทยำกร 

 อำหำรว่ำงระหว่ำงกิจกรรม  
11.00-12.00 น. Discussion & conclusion: consensus 

review area 1 and 8 
Each group submits Consensus 
Review of the group before 11.00  

ศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน ์
ผศ.นพ.สมชำย สนุทรโลหะนะกลุ 
(วิทยำกรหลัก) และทีมวิทยำกร 

12.00-13.00 น. Lunch  

13.00-14.30 น. Small group discussion: Consensus 
review area 2, 3 and 4 

รศ.นพ.อำนุภำพ เลขะกุล  
และทีมวิทยำกร 

 14.30-14.45 น. Break  

 14.45-16.00 น. Discussion & conclusion: Consensus 
review areas 2, 3 and 4 
Each group submits Consensus 
Review of the group before 14.30 

รศ.นพ.อำนุภำพ เลขะกุล 
และทีมวิทยำกร 

พ. 23 ต.ค. หยุดวัน ปิยมหำรำช  



พฤ. 24 ต.ค.
  

8.30-10.15 น. Small group & conclusion: Consensus 
review area 5-6  
Each group submits Consensus 
Review of the group before 9.30 

รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย ์
และทีมวิทยำกร 

10.15-10.30 Break  

10.30-12.00 น. Discussion & conclusion: Consensus 
review area 9 

ศ.พญ. จุไรพร สมบุญวงค์  
และทีมวิทยำกร  

12.00-13.00 น. Lunch   

13.00-14.30 น. 
 

Small group & conclusion: Consensus 
review area 7 

รศ.นพ. ณัฐพงษ์  อัครผล 
และทีมวิทยำกร 

14.30-15.00 น. Break  

15.00-16.30 น. -Interview techniques in conducting 
assessment 
-Common questions and site visit 
issues 

รศ.นพ. ณัฐพงษ์  อัครผล 
 

ศ. 25 ต.ค. 
 

8.30-9.30 น. Conducting debriefing  ศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน ์ 

 9.30-10.30 น. How to generate forms in  
assessment process 

ผศ.นพ.สมชำย สนุทรโลหะนะกลุ 

 10.30-10.45 น. Break  

10.45-12.00 น. After site visit ศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน ์

12.00-13.00 น. Lunch   

13.00-15.00 น. Pitfalls in decision making 
Overall wrap-up 
Q & A 

รศ.พญ. นันทนำ ศิริทรัพย์ 
ศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน ์

 
ทีมวิทยากร รศ.พญ. นันทนำ ศริิทรัพย์, ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน,์ รศ.นพ.อำนุภำพ เลขะกุล, ผศ.นพ. สมชำย 
สุนทรโลหะนะกลู, รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล, ศ.พญ. จุไรพร สมบุญวงค,์ รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ 
หมายเหตุ:  
ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
ผู้เข้ำอบรมจะได้รับ 

1. SAR ตัวอย่ำง (รำยงำนกำรประเมินตนเองของคณะแพทยศำสตร์นำนำ) 
2. Pre-work form, Form B, C, D, E 



ขอให้ผู้เข้ำอบรมอ่ำน SAR ตัวอย่ำงและกรอกข้อมูลกำรประเมิน SAR ใน Pre-work Form ตำมที่ส่งให้ และ ท ำ 
Individual review ใน Assessment form (form B, excel sheet โดยให้ควำมเห็นว่ำเกณฑแ์ต่ละข้อ เป็น Met, 
partially met หรือ Not met ลงใน column assessor 1) 
ส่ง Pre-work Form และ Assessment form (form B) ที่ลงข้อมูลแล้ว ที่อีเมล์ contact@imeac.org  ภายในวันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2562 

mailto:contact@imeac.org

