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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๑๖ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

ผอ .วพม . /รพ .รร .๖  และคณะผู บ ร ิหาร  ต อนร ับ 
Deputy Director of Health Science Institute 
(HCI) of RCAF และคณะ  รวมทั ้งนักเรียนแพทย
ทหารชั้นปที่ ๖ จาก HCI-RCAF จํานวน ๓๙ นาย 
เม่ือ ๑๙ เม.ย. ๖๑ 

พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ และ
คณะผู บริ หาร  วพม .  ต อนรับ  Brig Gen Song Sina 
ตําแหนง Deputy Director of Health Science Institute 
(HCI) of RCAF และ BG 
SIN daravuth ตํ า แ ห น ง 
Dean of HCI-RCAF 
รวมทั้งนักเรียนแพทยทหาร
ช้ันปที่ ๖ จาก HCI-RCAF 
จํานวน ๓๙ นาย ที่มาขอเย่ียมชม วพม. เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณการจัดการเรียนการสอน  

ในโอกาสน้ี พ.อ.หญิง ปาจรีย ธิติวงศ ผช.ผอ.วพม. 
ฝายวิเทศสัมพันธ ผูประสานงานการเยี่ยมชมฯ ไดจัด
โปรแกรมใหนักเรียนแพทยทหารจากกัมพูชาเย่ียมชม/ ดู
งานของหนวยตาง ๆ ดังน้ี  

- งานบริการผูปวยที่ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู และ
ภาควิชาออรโธปดิกส กศ.วพม.  

- การเรียนการสอนแบบ Team-based Learning 
(TBL) ในรายวิชา ระบบตอมไรทอ 

- การทําวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย
ทหาร (AFRIMS) 

- การจัดการเรียนการสอนแบบ Simulation-
based Education ที่ศูนยสถานการณจําลองทาง
การแพทยเสมอืนจริง (Simulation Center) วพม./ 
รพ.รร.๖  

นอกจากน้ีคณะนักเรียนแพทยทหารจากกัมพูชายัง
ไดเย่ียมชม/ ฟงการบรรยายประวัติของพระราชวังพญาไท
อีกดวย  
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นพศ.วพม. จัดกิจกรรม Just-In-Time Learning: 
Share & Learn ใ น ห ัว ข อ  Interactive lecture 
เม่ือ ๑๘ เม.ย. ๖๑  

 หนวยแพทยศาสตรศึกษา วพม. จัดกิจกรรม Just-

In-Time Learning: Share & Learn ใ น หั ว ข อ 

Interactive lecture เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๖๑ ณ หองสดศรี 

อาคารเจาฟาเพชรรัตน โดยทีมวิทยากรที่มาแลกเปลี่ยน

ประสบการณประกอบดวยคณาจารยจากภาควิชาตาง ๆ 

ทั้งระดับปรีคลินิกและคลินิก ไดแก อ.แสงแข ชํานาญวนกิจ 

(NB) อ.ปองรัก บุญญานุรักษ (OB & Gyn) อ.ภิรดี สุวรรณ

ภักดี (Ped Neurol) อ.ชนปติ สิริวรรณ (Med Endocrine) 

อ.ธีรยสถ นิมมานนท (Pathol) อ.มงคล เจริญพิทักษชัย 

(Pathol) 

 อ.แสงแข สาธิตการสอนแบบ Interactive lecture 

ดวยการชวนอาจารยมาเรียนรู "คําที่ใชในสมัยอยุธยา และ

ช่ือทรงผมของนักแสดงในเรื่อง บุพเพสันนิวาส" โดยใช

เครื่องมือชนิดตาง ๆ ทั้ง Kahoot การยกมือ กระดาษสี 

เ พ่ือตอบคําถาม และแสดงใหอาจารยเห็นวาเวลาให

นักเรียนยกมือถาม/ตอบคําถามก็มักจะไมมีการตอบสนองดี

เหมือนกับการใชเครื่องมืองาย ๆ อยางกระดาษสี หลังจาก

น้ันวิทยากรแตละทานไดมาเลาเทคนิคการสอนแบบ 

interactive ของแตละทาน รวมทั้งเครื่องมือที่ทานเลือกใช 

เชน อ.ชนปติ สาธิตการใช app PollEverywhere เปนตน 

หน่ึงในนโยบายดานการศึกษาของ วพม. ในป

การศึกษา ๒๕๖๑ คือ ขอใหทุกรายวิชาปรับการเรียนการ

สอนจากเดิมที่ เคยสอนแบบ passive lecture ให เปน 

interactive lecture ซึ่งมี ๒ องคประกอบสําคัญ คือ การ

สรางบรรยากาศการเรียนที่เอ้ือตอการเรียนรูโดยอาจารย

ผูสอน (Engaging presentation) และการเขามามีสวน

รวมในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน (active learning 

technique) 

นพศ.วพม. หวังเปนย่ิงวาอาจารยของ วพม. ในทุก

ภาควิชา จะนําความรู และประสบการณที่ ได รับไป

สรางสรรคกระบวนการเรียนรู ในรูปแบบ Interactive 

lecture ใหกับ นพท./นศพ.วพม. ในปการศึกษา ๒๕๖๑ น้ี 
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ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน ไปตรวจประเมินภาควิชา

นิติเวชศาสตร กศ.วพม. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

เม่ือ ๑๙ เม.ย. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ไปตรวจประเมินภาควิชานิติเวชศาสตร กศ.วพม. ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ ณ หองประชุมภาควิชาฯ ซึ่งนับเปน
ภาควิชาแรกที่รับการตรวจประเมินฯ สําหรับปการศึกษาน้ี 
เมื่อ ๑๙ เม.ย. ๖๑  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารทรัพยากร วพม. ครั้งที่ ๙/๖๑ ณ หองประชุม

ระพี สาคริก เม่ือ ๑๙ เม.ย. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร 

วพม. ครั้งที่ ๙/๖๑ เพ่ือติดตามการใชงบประมาณของงบฝก
ศึกษาของ ทบ. และงบโครงการผลิตแพทยเพ่ิม (ผพพ.) 
ของป ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ณ หองระพี สาคริก เมื่อ ๑๙ 
เม.ย. ๖๑ 

ผลการใชจายงบประมาณป ๖๐ ในสวนของ ทบ. 
เปนไปตามเปาหมาย (ใชจายฯ รอยละ ๙๙.๙๙๙ สงคืน 
รอยละ ๐.๐๐๑) สําหรับงบ ผพพ. จนถึง ๑๐ เม.ย. ขอใชไป
แลว รอยละ ๙๒.๑๐ โดยสวนที่เหลือเปนโครงการที่อยู
ระหวางการเรงรัดขั้นตอนเพ่ือขอใชงบประมาณ 

สําหรับผลการใชจายงบประมาณป ๖๑ ในสวนของ 
ทบ. เปนไปตามเปาหมาย (ใชจายฯ รอยละ ๘๔.๖๙) 
สําหรับงบ ผพพ. ในสองไตรมาสแรก ยังตํ่ากวาเปาหมาย 
โดยโครงการสวนใหญมีแผนจะดําเนินการในไตรมาสที่ ๓  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมตัดสินผล 

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕ เม่ือ ๙ เม.ย. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุมตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ช้ัน
ปที่ ๕ โดยม ีรอง ผอ.กศ.วพม. และอาจารยหัวหนาภาควิชา
ที่เก่ียวของ รวมประชุม ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๙ เม.ย. 
๖๑  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมตัดสินผล

การเรียนของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ รุนที่ ๓๘ 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ เม่ือ ๑๙ เม.ย. ๖๑   

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานประชุมตัดสินผลการเรียนของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ รุนที่ ๓๘ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ 
หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๑๙ เม.ย. ๖๑ 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาบานพักฯ ณ หองประชุม 
กอ.วพม. เม่ือ ๑๙ เม.ย. ๖๑   

 พ.อ .  ผศ .อารมย ข ุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
บานพักฯ ณ หองประชุม กอ.วพม. เมื่อ ๑๙ เม.ย. ๖๑  

ค ณ ะ ทํ า ง า น จ ัด ก า ร ส อ บ  Comprehensive 
Examination ป ร ะ เ ภ ท  MEQ สํ า ห ร ับ  น พ ท . /
นศพ.วพม. ชั ้นปที ่ ๖ จัดประชุมพิจารณาขอสอบ 
เม่ือ ๑๙ เม.ย. ๖๑  
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  พ.อ.อมรชัย เลิศอมรพงษ ประธานคณะทํางาน
จ ัดสอบ  Comprehensive Examination ประ เภท 
MEQ สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ จัดประชุม
คณะทงานฯ เพ่ือพิจารณาขอสอบ เมื่อ ๑๙ เม.ย. ๖๑  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๒๓-๒๙ เม.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๑๗/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี  

• จันทรที่ ๒๓ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๑๐๐-๑๒๐๐ การ
ประชุมตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๓ ปการศึกษา 
๒๕๖๐ ณ หองณีณา-นิรันดร วพม.  

• จันทรที่ ๒๓ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 
กศ.วพม. ณ หองประชุมภาควิชาสูติฯ    

• อังคารที่ ๒๔ เม.ย. ๖๑ ผอ.กศ.วพม. และคณะ
ผูบริหาร จะไปเย่ียม รพ.มหาราชนครราชสีมา   

• อังคารที่ ๒๔ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๒๐๐-๑๔๐๐ การ
ประชุมคณะทํางานพัฒนาแฟมสะสมผลงานฯ  

• พุธที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ การประชุม 
นขต.วพม. ณ หองระพี สาคริก  

• พุธที่  ๒๕ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา 
กศ.วพม. ณ หองประชุมภาควิชาฯ  

• พฤหัสบดีที่ ๒๖ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๓๐ การ
ประชุม สภา วพม. ณ หองระพี สาคริก    

• ศุกรที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาพยาธิวิทยา กศ.วพม. ณ 
หองประชุมภาควิชาฯ  

• ศุกรที่ ๒๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว 
กศ.วพม. ณ หองประชุมภาควิชาฯ  

******************************* 

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๒๒ เม.ย. ๖๑ 

 


