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การอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รุ่นที่ 3  
ช่วงที่ 2 Workshop “การจดัท า Consensus Review  และ Site Visit Planning” 

วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี 

 

วันเสาร์ที่  21  กุมภาพันธ์  2558 
06.30 - 09.30 น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไปยังไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี 
09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน & Welcome Drink 
10.00 - 12.00 น. ทบทวนกระบวนการตรวจประเมิน  

วิทยากร :  คุณศิรลิักษณ์  เกีย่วข้อง   
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยพัฒนาคุณภาพ 

การท า Consensus Meeting (Item Lead, Item Backup) 
 การจัดท า Consensus Key Factors  
 การจัดท า Consensus Strengths & OFIs 
 การจัดท า Consensus Score  
 การท า Site Visit Issue Planning 
วิทยากร :  ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากลุ  

รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น. Workshop Consensus Meeting (Phase 1) 

 Item Lead (1 ชม.) 
 Item Backup (30 นาที) 
 Consensus & Site visit issue (1 ชม.30 นาที) 

16.00 - 18.00 น. น าเสนอ และ อภิปรายผล 
18.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
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วันอาทิตย์ที่  22  กุมภาพันธ์  2558 
08.30 - 11.00 น. Workshop Consensus Meeting (Phase 2) 

 Item Lead (1 ชม.) 
 Item Backup (30 นาที) 
 Consensus & Site visit issue (1 ชม.) 

11.00 - 12.00  น. น าเสนอ และ อภิปรายผล 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.30 น. Workshop Consensus Meeting (Phase 3) 

 Item Lead (1 ชม.) 
 Item Backup (30 นาที) 
 Consensus & Site visit issue (1 ชม.) 

15.30 - 16.30 น. น าเสนอ และ อภิปรายผล 
16.30 - 18.00 น. วิธีการท า Key Theme 
18.00 - 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 

วันจันทร์ที่  23  กุมภาพันธ์  2558 
08.30 – 11.00 น. Workshop “การจัดท า Key Theme” 
11.00 - 12.00 น. น าเสนอ Key Theme 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. เตรียมเดินทางกลับ 
14.00 น.  เดินทางกลับ 
17.00 น.  ถึงมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 
 
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้าเวลา 10.15-10.30 น. / ช่วงบ่ายเวลา 14.30-14.45 น. 
 

ทีมวิทยากร 
1. รศ.ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
2. คุณศิริลักษณ์  เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
3. ศ.นพ.ชัยรัตน์  ฉายากุล รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
4. รศ.พญ.ปรียานุช  แย้มวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
5. รศ.ดร.ภญ.กรองทอง  ยุวถาวร รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
6. รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
7. รศ.พญ.สุภาวดี  ประคุณหังสิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
8. ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 


