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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๒๑  ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และสัปดาหที่  ๓๔  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี  

จก.พบ. พรอมดวย รอง จก.พบ. และคณะฝาย

อํานวยการ ตรวจเย่ียม วพม. เม่ือ ๒๑ พ.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๔๑๕ ของวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒ พลโท 
ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ จก.พบ. พรอมดวยพลตรี ชาญ
ชัย ติกขะปญโญ รอง จก.พบ. และคณะฝายอํานวยการ
ของ พบ. ไดเดินทางมาตรวจเย่ียมวิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา โดยขอใหทางคณะผูบริหาร วพม. 
รายงานใหทราบใน ๔ เรื่องสําคัญ ดังตอไปน้ี 

 - การเตรียมความพรอมพิธีประดับเครื่องหมาย
ยศนายทหารสัญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาจาก วพม. 

 - การดําเนินการเรื่องการลาออกของผูที่สําเร็จ
การศึกษาจาก วพม. และการชดใชทุน 

 -  ค ว า ม คื บ ห น า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ก า ร ติ ด ต้ั ง
เครื่องปรับอากาศที่หอพัก นพท./นศพ.วพม.  

 - ความคืบหนาของการจัดทําแผนการบริหาร
โครงการอาคารฝกสถานการณจําลองทางการแพทย
ทหารหลังอาคารกอสรางเสร็จแลว 

ผอ.วพม. เปนประธานในการประชุมหนวยขึ้นตรง 

วพม .  ครั ้งที ่ ๕/๖๒ ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ 

อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๒ พ.ค. ๖๒  

เมื่อเวลา ๐๙๐๐ ของวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒ พลตรี 
นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. เปนประธานในการประชุม
หนวยขึ้นตรง วพม. ครั้งที่ ๕/๖๒ ณ หองระพี สาคริก 
ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา มีเรื่องแจงที่
สําคัญ ดังน้ี  
 - ผบ.ทบ. กลาวขอบคุณกําลังพลทุกนาย ต้ังแต
ระดับนักเรียนทหารจนถึงผูบังคับหนวย ที่ไดทุมเทปฏิบัติ

หนาที่เพ่ืองานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเฉพาะริ้ว
ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เสด็จพระราชดําเนิน
เลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 
๒๕๖๒ ถือเปนสวนหน่ึงที่ทําใหทั่วโลกไดเห็นถึงโบราณ
ราชประเพณีของไทยที่สืบทอดมาอยางยาวนาน อัน
แสดงใหเห็นถึงเอกลักษณของชาติ โดยเฉพาะพลังแหง
ความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 
 - แนวทางการปฏิบัติงานของ ทบ. ภายหลังจาก 
คสช. หมดวาระไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทํา
ใหกองกําลังรักษาความสงบเรียบรอย (กกล.รส.) สิ้นสุด
ภารกิจไปดวย แตการทํางานของ ทบ. ยังคงตองดําเนิน
ไปตามภารกิจหลัก คือ การปองกันประเทศ รักษา
ผลประโยชนของชาติ รวมถึงการพัฒนาและชวยเหลือ
ประชาชน ขอใหกําลังพลทุกนายยึดมั่นตอการเปนทหาร
อาชีพและเปนที่พ่ึงของประชาชนในทุกโอกาส 
 - กําลังพลเปนหัวใจสําคัญขององคกร ดังน้ัน ทบ. 
จะมุงเนนการพัฒนากําลังพลในทุกระดับ โดยพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโรงเรียน
ทหาร โดยนํานายทหารตนแบบที่ผานการคัดสรรใน
ระดับ ทบ. มาเปนผูฝกสอนในโรงเรียนทหาร พรอมกับ
เดินหนานโยบายสงเสริมใหกําลังพลไดศึกษาตอใน
หลักสูตรตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการสง
กําลังพลไปฝกผสมกับกองทัพมิตรประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณและขีดความสามารถทางการทหารสู
มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น 
 - รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร แจงใหทราบความ
คืบหนาของโครงการปรับปรุงหอพัก นพท. (อาคารศูนย
ประวัติฯ) โครงการติดต้ังเครื่องปรับอากาศที่หอพัก
นักเรียนทั้งสองหอ โครงการปรับปรุงหองประชุม ๒๕ ป 
วพม. และโครงการ e-campus โครงการกอสรางหอพัก 
นรพ./นพท. 
 - รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ แจงเรื่อง ๑) การจัด
ประชุมวิชาการเ น่ืองในโอกาสวันสถาปนา วพม. 
ครบรอบ ๔๔ ป ๒) การประเมินสถาบันอยางเปนระบบ 
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ประจําป ๒๕๖๒ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร ๒๐ ป ของ 
วพม. และแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖๔ กําหนด
จัดในวันที่ ๑๑-๑๒ ก.ค. ๖๒   

ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  เ ป น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ช ุม
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. 
ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา เม่ือ ๒๒ พ.ค. ๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปนประธาน
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. ณ 
หองณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
เพ่ือติดตามปญหา ๔ เรื่องหลัก ไดแก ดานสุขภาพ  ดาน
การเรียน ดานจิตใจ และการเฝาระวังจากการสัมภาษณ 
ซึ่งดานการเรียนมีการติดตามผลการสอบ ศ.ร.ว. ของ
นักเรียนที่ ยังสอบไมผานและผูที่สําเร็จการศึกษาไป
แลวแตยังสอบไมผานและไมมีใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรม  
 สําหรับดานจิตใจมีการติดตามผลการเรียนและ
ผลการรักษาของกลุมที่มีปญหาดานสุขภาพจิต รวมทั้ง
กลุมที่ตองเฝาระวังจากการสัมภาษณบุคคลที่จะเขา
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่  วพม. ในป
การศึกษา ๒๕๖๒ โดย พ.อ. รศ.ธวัชชัย ลีฬหานาท อจ.
หน.ภจป.กศ.วพม. ไดเสนอแนวทางการเฝาระวังจากการ
สัมภาษณ ควรทําในเชิงรุกต้ังแตแรกที่รับเขามาโดยไม
ตองรอใหเกิดปญหากอน  

ผอ .กศ .วพม .  เป นประธานคณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาวิสัญญี
วิทยา กศ .วพม.  ณ หองประชุมสุรศักด์ิฯ ชั้น ๙ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ เม่ือ ๒๒ พ.ค. ๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปนประธาน
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กศ.วพม. ณ หองประชุมสุรศักด์ิฯ 

ช้ัน ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ โดยมีจุดแข็ง
และแนวปฏิบัติที่ดี ดังน้ี  
 - พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง
โดยลดช่ัวโมงการบรรยายและเพ่ิมการเรียนรูในรูปแบบ 
active learning   
 - พัฒนาการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลองโดย
นําปญหาที่สําคัญและพบบอยทางวิสัญญีวิทยามาเปน
โจทยปญหาใหผูเรียนฝกแกปญหา (simulation-based 
learning) 
 -  นํ าแนวคิ ดการ เ รี ยนรู แบบ Experiential 
learning มากระตุนใหผูเรียนฝกสะทอนคิดและสรุปสิ่งที่
ไดเรียนรูในชวงอยูเวรนอกเวลา โดยมีอาจารยเปนผู
ชวยเหลือ 
 -  มี ก า ร ป รั บ สม ดุ ล ร ะห ว า ง ก า ร ประ เ มิ น
ความกาวหนาของผูเรียน และการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเรียน  

ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  เ ป น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ช ุม

คณะกรรมการโครงการตํารา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ 

หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลา

เวชวิทยา เม่ือ ๒๓ พ.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๑๓๐ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการโครงการตํารา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ 
หองณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
โดยมีสาระสําคัญดังน้ี  
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 - เห็นชอบรายการหนังสือ/ ตํารา ที่ทางภาควิชา
ขอจัดพิมพ และขอใชตราสัญลักษณ โครงการตํารา วพม. 
จํานวน ๔ รายการ 
 - รับทราบจํานวนหนังสือคงเหลือของโครงการ
ตํารา วพม. ณ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒  
 - รับทราบรายรับ-รายจาย และสําเนาบัญชี
ธนาคารทหารไทยของโครงการตํารา วพม. ณ วันที่ ๒๑ 
พ.ค. ๖๒  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานเปดกิจกรรมใหความรู
ในหัวขอ “มาเรียนรูวิธีการทํา e-book กันเถอะ” 
จัดโดยคณะกรรมการโครงการตํารา วพม. ณ หอง
สดศรี ชั ้น  ๑ อาคารเจาฟา เพชรรัตน เ มื ่อ ๒๓ 
พ.ค. ๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานเปด
กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือใหความรูแกอาจารย วพม. ใน
หัวขอ “มาเรียนรูวิธีการทํา e-book กันเถอะ” ซึ่งไดรับ
เกียรติจาก ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผูอํานวยการ สํานกั
การจัดการศึกษาออนไลน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มา
เปนวิทยากร 
 สิ่งที่ผู เขาประชุมไดเรียนรูจากกิจกรรมมีเปน
จํานวนมาก ดังน้ี  
 - ความหมายและชนิดของ e-book  
 - เว็บที่เปดให upload e-book เพ่ือเผยแพร  
 - การใชโปรแกรม MS Word และ MS 
PowerPoint เพ่ือทํา e-book  
 - แนะนําใหรูจัก Thai e-book provider  

 - แนะนําใหรูจกัทรัพยากร
การศึกษาแบบเปด (Open 
Educational Resources, OER)  

 -  รู จั ก ค ว า ม
แตกตางการประกาศ
สิ ท ธ์ิ แบบ  Copyright 
(C) หรือสงวนลิขสิท ธ์ิ
และ Creative Commons (CC) ซึ่ งหมายถึง การที่
เจาของผลงานอันมีลิขสิทธ์ิอํานวยความสะดวกให
สาธารณชนรูถึงสิทธ์ิในผลงานและทราบวาจะนํางาน
อันมีลิขสิทธ์ิของตนไปใชไดโดยไมตองขออนุญาตและไม
ถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยผูที่นําผลงานไปใชตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว เชน อางอิงแหลงที่มา 
ไมใชเพ่ือการคา ไมดัดแปลงตนฉบับ เปนตน 
 - รูจักกับความหมาย
ข อ ง สั ญ ลั ก ษ ณ  Public 
domain  
 - รูจักกับสัญลักษณ
ยอยของ CC เพ่ือประกาศสิทธ์ิ เชน CC BY, CC BY SA, 
CC NC ND, CC NC SA เปนตน 
 - รูจักกับแหลงสืบคนภาพและคลิปวิดีโอที่ไม
สงวนลิขสิทธ์ิ สามารถใชไดโดยไมตองกังวลเรื่องการ
ละเมิดสิทธ์ิของเจาของลิขสิทธ์ิและถูกฟองรอง 

 - ตัวอยางของ e-book ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ซึ่งเปนระบบปด (ปจจุบันจํากัดสิทธ์ิไมใหผู อ่ืนที่ไมใช
นักศึกษาเขาถึงระบบได) และกลยุทธที่ทําใหนักศึกษา
ยินดีซื้อ e-book เปนของตนเอง เชน ราคาจําหนายที่ตํ่า
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กวาคาถายเอกสาร และการสอดแทรกวิดีทัศนของ อจ. 
ผูสอน เปนตน 
 - ขอจํากัดและขอแตกตางของการใช Facebook 
ซึ่งเปน social media เมื่อเทียบกับ e-book  

ผอ.กศ.วพม. รวมตอบขอซักถามผู ปกครองใน
โครงการสานสัมพันธผูปกครอง และ วพม. รุนที่ 
๔๔ ณ หองนิรันดรวิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๕ พ.ค. ๖๒ 

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ.จันทรา
ภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. พรอมดวย รอง ผอ.วพม. 
ฝายบริหาร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ รวมตอบขอ

ซักถามผูปกครองในโครงการสานสัมพันธผูปกครอง และ 
วพม. รุนที่ ๔๔ ซึ่งจัดขึ้น ณ หองนิรันดรวิชย ช้ัน ๒ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

 โดยในชวงเชา พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ไดมาเลาใหผูปกครองและวาที่ 
นพท./นศพ.วพม. รุนที่ ๔๔ ทราบถึงบริบทที่หลากหลาย
ของ วพม. รวมทั้ งหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะเปนหลักสูตรที่ใชในปจจุบัน 

 หลังจากน้ันเปนการช้ีแจงของแผนกเตรียมการ
และแผนกธุรการกําลังพล รวมทั้งแผนกการเงินดวย 
เก่ียวกับการทําสัญญาค้ําประกัน เอกสารสําคัญที่ตอง
เตรียมมาในวันทําสัญญา กอนพักเที่ยง พล.อ.ต.ธวัชชัย 
ใจเอ้ือ นายกสมาคมผูปกครองฯ ไดมาช้ีแจงบทบาทของ
สมาคมผูปกครองในการสนับสนุนกิจการตาง ๆ ของ วพ
ม. ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับนักเรียน   

 ชวงบายเปนการช้ีแจงแนวทางการฝกปรับสภาพ
นักเรียนใหม นําทีมโดย พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒน
กุล รอง ผอ.กศ.วพม. และพันเอก ปติรัตน หิรัญรัศมี 
หก.กปค.วพม. และคณะ กอนที่จะแบงผูเขาประชุมเปน 



5 VOL. 3 NO. 21 (WEEK 21: MAY 20-26, 2019) 
 

 

 

๒ กลุม คือ ๑) กลุมผูปกครอง เพ่ือช้ีแจงโดยนายก
สมาคมผูปกครอง และคณะกรรมการสมาคมฯ ๒) กลุม
นักเรียนใหม เพ่ือช้ีแจงและแนะนําโดยคณะนักเรียน
ผูบังคับบัญชา 

รอง  ผอ .วพม .  ฝ ายบร ิหาร  เป นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. ครั้ง
ที่ ๖/๖๒ ณ หองระพี สาคริก  เม่ือ ๒๑ พ.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก ผศ.  
อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. ครั้งที่ 

๖/๒๕๖๒ ณ หองระพี สาคริก โดยวาระการประชุมที่
สําคัญ คือ  

 ๑) รายงานผลการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๖๐ 
โดยเฉพาะโครงการ e-campus ทั้ง ๙ โครงการ ซึ่ง
ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว ๗ โครงการ รอเรงรัดอีก ๒ 
โครงการ (โครงการจัดซื้อระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เพ่ือการเรียนการสอนระยะไกล และโครงการจัดหา
อุปกรณระบบหองเรียนเอนกประสงคแบบดิจิตัล) และ
โครงการปรับปรุงอาคารสิ่งกอสราง ไดแก  
 - ปรับปรุงหองใตดินและหองเก็บอาจารยใหญ 
อาคารเจาฟาเพชรรัตน  
 - ปรับปรุงหอง ๒๕ ป วพม. อาคารเจาฟาเพชรรัตน  
 - ปรับปรุงหองนํ้า ช้ัน ๑-๖ อาคารศูนยประวัติฯ 
 - ปรับปรุงศูนยการเรียนรูและพิพิธภัณฑทางเวช
ศาสตรทหาร (อาคารศูนยประวัติฯ)  
 - ปรับปรุงหองประชุมและคลงัเก็บ สป. 
สํานักงาน ภทช.กศ.วพม. อาคารเจาฟาเพชรรัตน  
 ๒) รายงานผลการใชจายงบประมาณ ป ๒๕๖๑ 
โดยเฉพาะ ๒ โครงการหลัก คือ โครงการติดต้ังระบบ
ไฟฟา หมอแปลง และมิ เตอร  เ พ่ือรองรับการติด
เครื่องปรับอากาศที่หอพัก กปค. และโครงการปรับปรุง
หองพัก นพท. อาคารศูนยประวัติฯ  จํานวน ๘๒ หอง  
 ๓) การติดตามการใชงบประมาณป ๒๕๖๒ ในแต
ละกลยุทธ  
 ๔) การขอความร วมมือให วางแผนการใช
งบประมาณ ป ๒๕๖๓ ซึ่งแจงจัดสรรไปเมื่อ เม.ย. ๖๒   
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รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานเปดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกําจัดขยะมูลฝอย
อยางถูกวิธี ณ หองสดศรี ชั ้น ๑ อาคารเจาฟา
เพชรรัตน เม่ือ ๒๒ พ.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ พันเอก ผศ.  
อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธาน
เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกําจัดขยะมูล
ฝอยอยางถูกวิธี ณ หองสดศรี ช้ัน ๑ อาคารเจาฟาเพชร
รัตน ซึ่งมี กสน.วพม. เปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งน้ี 

 

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ชี ้แจงแนวทางการ
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองตามรูปแบบ
ใหม สําหรับหนวยสนับสนุน ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑ ณ หองประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๑ พ.ค. ๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พันเอก ผศ.  
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนวิทยากร
รับเชิญใหกับ สปค.วพม. เพ่ือช้ีแจงแนวทางการจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองตามรูปแบบใหม สําหรับ
หนวยสนับสนุน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอง
ประชุม สปค.วพม. ช้ัน ๕ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา 
 ที่มาของการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของการ
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  คือ เ พ่ือให
เหมาะสมกับบริบทของหนวยสนับสนุน ซึ่งมีลักษณะการ
ทํางานที่แตกตางกัน แตมีเปาหมายเดียวกัน คือ เพ่ือ
สนับสนุนใหการเรียนการสอนเปนไปอยางตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีโดยไมเปนภาระใหกับหนวยมาก
จนเกินไป โดยรูปแบบใหมจะสั้นและกระชับ เนนการ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยอยางตอเน่ือง  

 ร อ ง  ผ อ . ว พ ม .  ฝ า ย ว ิช า ก า ร เ ป น ป ร ะ ธ า น
คณะอน ุกรรมการประ เม ินค ุณภาพการศ ึกษา
ภายใน ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู กศ.วพม. ณ หอง
ประชุมชั้น ๓ ตึกเวชศาสตรฟนฟู รพ.รร.๖ เม่ือ ๒๓ 
พ.ค. ๖๒ 
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 เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก ผศ.  
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู กศ.วพม. ณ หองประชุมช้ัน ๓ 
ตึกเวชศาสตรฟนฟู รพ.รร.๖ โดยมี พันเอก หญิง ผศ.
สุมาลี ซื่อธนาพรกุล อจ.หน.ภวฟ.กศ.วพม. ใหการ
ตอนรับ โดยพบวามีจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดี ดังน้ี 
 - ความมุงมั่นทุมเทในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนที่มุงเนนใหผู เรียนเปนเจาของกิจกรรมการ
เรียนรู  (active learning) สงผลใหผู เรียนมีสวนรวม  
และกระตือรือรนในการเรียน 
 - การเรียนการสอนที่มุงเนนการดูแลผูปวยแบบ
องครวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพผานกิจกรรมเย่ียมบาน
และกิจกรรมพิเศษที่จัดใหแกผูปวยใน   
 - การสงเสริมใหผูเรียนฝกสะทอนคิดและสรุปสิ่งที่
ไดเรียนรู (reflection) จากกิจกรรมเย่ียมบาน โดยวิธี
พูด ฟง เขียน และวาดภาพ  
 - มีการฝกทักษะใหแพทยประจําบานเปนผูชวย
สอนโดยจัดทําคูมือผูชวยสอน รวมทั้งแนะนําทักษะการ
วัดและประเมินผลผูเรียนที่เหมาะสมกับหัวขอการสอน 
(Good practice) 
 -  การปรับปรุ งการ วัดและประเมินผลตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ปรับการสอบ OSCE และเพ่ิม
การเรียนรูแบบ active learning 
 - เปดโอกาสให นพท.นําความรูและทักษะที่ได
จากการเรียนไปประยุกตใชตามความคิดสรางสรรคของ
ตนเองผานกิจกรรมนันทนาการที่จัดใหแกผูปวย และ
การใหความรูแกผูปวยโดยรวมกับภาควิชาออรโธปดิกส 
เปนตน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทํารายงานผล
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ใหม ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ 
ปารค กรุงเทพฯ เม่ือ ๒๑ พ.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่  ๒๑ พ.ค. ๖๒ สํานักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพ่ือ
สรางความรูความเขาใจใหแกผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ในการจัดทํารายงานผล
การประเมินตนเองที่สะทอนใหเห็นระบบและวิธีการใน
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให
สอดคลองตามผลลัพธของมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง ๕ 
ดาน คือ ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม ดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย และดานการบริหารจัดการ โดยมี
ผูบริหาร/บุคลากรที่รับผิดชอบงานหลักสูตรและงาน
ประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอก
สังกัด สกอ. เขารวมประชุมทั้งสิ้น ๑๘๐ คน  
 พันเอก หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร ผช.ผอ.วพม. 
ฝายประกันคุณภาพ และพันโทหญิง ณัชชนม เจริญผล 
สปค.วพม. เปนผูแทน วพม. เขาประชุมครั้งน้ี  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๒๒ 
ของป ๒๕๖๒ (๒๒/๖๒) คือ ๒๗ พ.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๒  

 กิจกรรมสําคัญในสัปดาหที่  ๒๒ ของป พ.ศ. 
๒๕๖๒ มีดังน้ี   

• ๒๗ พ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา 
กศ.วพม. หองประชุมช้ัน ๑๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
รพ.รร.๖  
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• ๒๗ พ.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชาปาราสิตวิทยา กศ.วพม. หอง
ประชุมภาควิชาปาราสิตวิทยา ช้ัน ๓ อาคารเจาฟาเพชร
รัตน   

• ๒๘ พ.ค. ๖๒ ๑๐๐๐ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชาเภสัชวิทยา กศ.วพม. หอง
ประชุมภาควิชาเภสัชวิทยา ช้ัน ๗ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

• ๒๘ พ.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๒๙ พ.ค. ๖๒ ๐๙๐๙ พิธีถวายพระพรชัยมงคล  
และลงนามถวายพระพร เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอง
ประชุมดุสิตธานี ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
รพ.รร.๖ 

• ๒๙ พ.ค. ๖๒ ๑๐๐๙ พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมดุสิต
ธานี ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ 

• ๒๙ พ.ค. ๖๒ ๑๐๓๐ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม. หอง
ประชุมภาควิชาสรีรวิทยา ช้ัน ๕ อาคารเจาฟาเพชรรัตน  

• ๒๙ พ.ค. ๖๒ ๑๒๑๕ การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการสรรหาและคัดเลือกครูแพทย ดี เดน ณ 
หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๒๙ พ.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชาพยาธิวิทยา กศ.วพม. หอง
ประชุมภาควิชาปาราสิตวิทยา ช้ัน ๖ อาคารเจาฟาเพชร
รัตน   

• ๒๙-๓๑ พ.ค. ๖๒ การอบรม เรื่อง Practical 
Points in Medical Research (PPMR) ณ  ห อ ง
ประชุมกุมาร ช้ัน ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา 

• ๓๐ พ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส 
กศ.วพม. หองประชุม นพท. อาคาร มวก. ช้ัน ๒  

• ๓๐ พ.ค. ๖๒ ๑๔๐๐ พิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารสัญญาบัตรผูสําเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาและวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก  ณ ห อ งประ ชุมมง กุฎ เ วช  วิทยาลั ย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  

• ๓๑ พ.ค. ๖๒ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร กสพท ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร จว.พิษณุโลก 
 

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

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๓๑ พ.ค. ๖๒ 
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