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ก ำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมครูแพทย์แผนไทย  
 

วันที่ 28 สิงหำคม 2562  
08.00-08.30 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม และแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 28 - 29 คน จ านวน 12 กลุ่ม 
   โดยแบ่งป้ายชื่อเป็นกลุ่มละสี 
08.30-09.00 น. พิธีเปิดการอบรม  

โดย พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ (นายกสภาการแพทย์แผนไทย) 
09.00-10.15 น.  กิจกรรมสานสัมพันธ์แพทย์แผนไทย 
 โดย คณะวิทยากร  
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30-12.00 น. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย สถาบันและสถานพยาบาล                      

โครงสร้างหลักสูตรเวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย  การผดุงครรภ์ไทย  การนวดไทย 
โดย อาจารย์วัฒนา ไตรทิพย์ (สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว) 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. กระบวนการยื่นขอรับรอง สถาบันและสถานพยาบาล  

โดย อาจารย์สุภิณ ลือชัยสิทธิ์ (คลินิกแพทย์แผนไทยภาษีเจริญ)  
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. การเขียนแผนการสอน 

โดย อาจารย์เนตรดาว  ยวงศร ี (สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว)  
 

วันที่ 29 สิงหำคม 2562 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม 
09.00–10.30 น. ทักษะการพูด การสอน สร้างภาพลักษณ์ครูแพทย์แผนไทย ยุค THAILAND 4.0   

โดย  อาจารย์ยันยงค์  ค าบรรลือ (คณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนการ     
ขับเคลื่อนสภาการแพทย์แผนไทย)  

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.  เสวนาเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ลูกศิษย์ในการเรียนแพทย์แผนไทย 

โดย  พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ (นายกสภาการแพทย์แผนไทย) 
อาจารย์วัลลภ   เผ่าพนัส  (ประธานคณะท างานโครงการอบรมครูฯ)    
อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ (คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์   
ชลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต)  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. ทักษะการออกข้อสอบและการประเมินผล 

โดย อาจารย์ปณิตา ถนอมวงษ์  (ปณิตาเมตตา คลินิกการแพทย์แผนไทย) 
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-17.00 น. แบ่ งกลุ่ ม  ๆ ละ 28 – 29  คน จ านวน 12 กลุ่ ม  เขียนแผนการเรียนการสอน                       

ของสถาบัน/สถานพยาบาล 
โดย  คณะวิทยากร 
 
 

 

https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-836131343152679/
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วันที่ 30 สิงหำคม 2562 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม 
09.00–10.30 น. น าเสนอแผนการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่ม   

โดยมีการประเมินจากคณะท างานโครงการอบรมครูแพทย์แผนไทย     
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. น าเสนอแผนการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่ม   

โดยมีการประเมินจากคณะท างานโครงการอบรมครูแพทย์แผนไทย  
เพ่ือให้คะแนนแต่ละกลุ่ม และคัดเลือก 2 กลุ่มท่ีคะแนนสูงสุด พร้อมมอบรางวัล  

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ครูแพทย์แผนไทยควรรู้ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์  ฉัตรภัครัตน์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  ณัฏประเสริฐ   
อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)   

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ครูแพทย์แผนไทยควรรู้ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์  ฉัตรภัครัตน์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  ณัฏประเสริฐ   
อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)   

16.00-17.00 น.  กฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณพ้ืนฐานของความเป็นครูแพทย์แผนไทย 
โดย อาจารย์พิเชษฐ์  เลิศธรรมศักดิ์  (คลินิกหมอนภาการแพทย์แผนไทย) 

 

วันที่ 31 สิงหำคม 2562 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม 
09.00–10.30 น. สาธิตและฝึกปฏิบัติการท าสื่อการเรียนการสอนและน าส่งผลงานรายบุคคล  

โดย อาจารย์เนตรดาว  ยวงศรี  (สถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาว) 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. สาธิตการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการใช้เครื่องมือทางการแพทย์แผนไทย 

โดย  พญ.พท.จันทนา  วงษ์ศิริ (โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย)  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น. ฝึกทักษะการปฏิบัติการ ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย   

ด้านการผดุงครรภ์ไทย  การนวดไทย 
โดย  คณะวิทยากร  

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. ฝึกทักษะการปฏิบัติการ ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย   

ด้านการผดุงครรภ์ไทย  การนวดไทย 
โดย  คณะวิทยากร  
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วันที่ 1 กันยำยน 2562 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม 
09.00–10.30 น. สอบประเมินทักษะความเป็นครูแพทย์แผนไทย  

โดย คณะท างานโครงการอบรมครูแพทย์แผนไทย 
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. สอบประเมินทักษะความเป็นครูแพทย์แผนไทย  

โดย คณะท างานโครงการอบรมครูแพทย์แผนไทย 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. สรุปโครงการอบรมครูแพทย์แผนไทย และประเมินผล 
   โดย อาจารย์วัลลภ  เผ่าพนัส  (ประธานคณะท างานโครงการอบรมครูฯ)    
14.00-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.30–15.30 น.  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมครูแพทย์แผนไทย 
   โดย พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ (นายกสภาการแพทย์แผนไทย) 
16.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และมีความสุข  

 

** หมายเหตุ วิทยากรอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 


