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วัน เดือน ป ี เวลา หัวข้อ 
จันทร์ที่ 19 เมษายน 

2564 
14.00 น. - 15.30 น. ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ: Engaged or Lost: students’ perspectives in online learning. 

วิทยากร: 
1) นางสาวณัฐชา ศรีธวัชพงศ์            นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) นางสาวมัทรียา  ฤทธิลือไกร          นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3) นางสาวณัฐธิดา คุรุเสถียรกิจ         นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย ์ชั้นปีที่ 2   
                                               มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
4) นายเจตณัฐ ทัศนานุตรยกุล           นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5) นางสาวชนกานต์ เพ็ชร์สุวรรณ์       นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
6) นางสาวบุญนารี ลาภบุญทรัพย์       นักศึกษาสังกัดสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์   
                                               คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยมหิดล 
7) นายนรากรณ์  จิตตัง                   นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ดำเนินการอภิปราย: 
- รศ.นพ.อานุภาพ  เลขะกุล              อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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วัน เดือน ป ี เวลา หัวข้อ 

จันทร์ที่ 26 เมษายน 
2564 

14.00 น. - 15.30 น. ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ: Pain without Gain: Teachers’ perspectives in online learning. 

วิทยากร: 
1) ผศ.ดร.ภญ.อัญชลี  จินตพัฒนากิจ    รองคณบดีฝ่ายการคลัง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2) อ.ดร.พุทธิราภรณ์  หังสวนัส           ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
3) ผศ.ดร.กภ.มัณฑนา  วงศ์ศิรินวรัตน์   อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 
4) พท.ป.อังคณา  อภิชาติวรกิจ           อาจารย์ประจำสังกัดสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
                                                คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
5) ผศ.ดร.เทวฤทธิ์  สะระชนะ            ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
6) อ.สพ.ญ.ดร.เมธาสุ  จันทร์รอด        รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
                                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
7) อ.ดร.กุลธิดา  กิ่งสวัสดิ์                 อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สพุรรณบุรี 
ผู้ดำเนินการอภิปราย: 
- ผศ.ภก.ดร.กร ศรเลิศล้ำวาณิช          อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- ผศ.ดร.ภก.อนุชัย  ธีระเรืองไชยศรี     อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

http://www.phcsuphan.ac.th/
http://www.phcsuphan.ac.th/
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วัน เดือน ป ี เวลา หัวข้อ 
จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 

2564 
14.00 น. - 15.30 น. ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ: Is Blended learning Effective in Health Professional Education? 

Overview: blended learning: 
- รศ.นพ.อานุภาพ  เลขะกุล            อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยากร: 
1) ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย  ชื่นจิตรวงษา    ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิชาการ การเรียนการสอน และ 
                                             ประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) รศ.ดร.วรางคณา  จันทร์คง         อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3) อ.ดร.วีรยา ประโมทยกุล            อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
Moderator: 
- รศ.นพ.อานุภาพ  เลขะกุล            อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 


