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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๒๔  ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และสัปดาหที่  ๓๗  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญที่นาสนใจจํานวนมาก ดังน้ี  

จก .พบ .  เป นประธาน ในพ ิธ ีส งฆ  เ นื ่อ ง ในว ัน

สถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

ครบรอบปที ่ ๔๔ ณ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช

วิทยา เม่ือ ๑๔ มิ.ย. ๖๒   

 เมื่อเวลา ๐๗๐๐ ของวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ พลโท 
ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ เจากรมแพทยทหารบก เปน
ประธานในพิ ธีสงฆ  เ น่ืองในวันสถาปนาวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ครบรอบปที่ ๔๔ ณ หองนิ
รั นดร วิ ชย  ช้ัน  ๒  โดยมี ผู บั งคั บ บัญชาและอดีต
ผูบังคับบัญชา พบ. ใหเกียรติมารวมงาน ในโอกาสน้ี
ผูแทนหนวยตาง ๆ ไดแสดงความยินดีและมอบเงินใหกับ 
ผอ.วพม. เพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบัน 

 

จก .พบ.  ให เ ก ียรต ิชมนิทรรศการหุ นยนต ทาง
ก า ร แ พ ท ย เ นื ่อ ง ใ น ว ัน ส ถ า ป น า ว ิท ย า ล ัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ครบรอบปที่ ๔๔ ณ 
บริเวณโถงหองนิร ันดรวิชย ชั ้น ๒  อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๑๔ มิ.ย. ๖๒  

   เมื่อเวลา ๐๘๓๐ ของวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ พลโท 
ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ เจากรมแพทยทหารบก ให
เกียรติชมนิทรรศการหุนยนตทางการแพทยเน่ืองในวัน
สถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ครบรอบ
ปที่ ๔๔ ณ บริเวณโถงหองนิรันดรวิชย ช้ัน ๒ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมี ผอ.ศพม. คณะผูบังคับบัญชา 
พบ. ผูบริหาร วพม. ใหการตอนรับ 

จก .พบ .  เ ป นป ร ะ ธ าน ในพ ิธ ีเ ป ดน ิท ร รศ ก า ร

แสดงผลงานและความกาวหนาของ วพม. เนื่อง

ในวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ

เกลา ครบรอบปที่ ๔๔ ณ บริเวณโถงนิทรรศการ 

ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๑๔ 

มิ.ย. ๖๒ 
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    เมื่อเวลา ๐๘๔๕ ของวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ พลโท 
ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ เจากรมแพทยทหารบก เปน
ประธานในพิธีเปดนิทรรศการ ๔๔ ป วพม. (นวัตกรรม
และวิชาการ) บริเวณโถงนิทรรศการ ช้ัน ๔ เน่ืองในวัน
สถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ครบรอบ
ปที่ ๔๔ โดย ผอ.ศพม. และคณะผูบังคับบัญชา พบ. ให
เกียรติรวมพิธี  
 โดยนิทรรศการแสดงผลงานและความกาวหนา
ของ วพม. ในปน้ีประกอบดวยโปสเตอรแสดงผลงานที่
โดดเดนของภาควิชาและหนวยสนับสนุน ทั้งในดานการ

เรียนการสอน บริการวิชาการ การวิจัย ตลอดจนรางวัล

ที่ ไดรับทั้ งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการ
นําเสนอผลงานวิจัยของหนวยที่ แสดงถึงศักยภาพของ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาในฐานะสถาบัน
ผลิตแพทยทหารแหงเดียวของประเทศที่มุงมั่นสูการเปน
โรงเรียนแพทยช้ันนําในเอเชียที่เช่ียวชาญดานเวชศาสตร
ทหาร รวมทั้งสิ้น จํานวน ๒๔ เรื่อง  

จก .พบ .  เ ป นป ร ะ ธ าน ในพ ิธ ีเ ป ด ก า รปร ะช ุม
วิชาการเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา ครบรอบปที่ ๔๔ และพิธีมอบโล
รางวัล เกียรติบัตร และใบประกาศเกียรติคุณ ณ 
หองประชุมมงกุฎเวช ชั ้น ๔ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา เม่ือ ๑๔ มิ.ย. ๖๒  

  เมื่อเวลา ๐๙๔๕ ของวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ พลโท 

ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ เจากรมแพทยทหารบก ให

เกียรติเปนประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการเน่ืองใน

วันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

ครบรอบปที่ ๔๔ และพิธีมอบโลรางวัล เกียรติบัตร และ

ใบประกาศเกียรติคุณ ณ หองประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ 

อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา รายนามผูรับโลและ

ใบประกาศเกียรติคุณในปนี้ มีดังน้ี  
 ๑. โลและเกียรติบัตรศาสตราจารยกิตติมศักด์ิ 
ไดแก  พลโท สุปรีชา โมกขะเวส 
 ๒. โลศาสตราจารยเกียรติคุณ  ไดแก พลตรีหญิง 
ศ.เสาวนีย  ลีละยูวะ 
 ๓. โลและเกียรติบัตรศาสตราจารยคลินิก ไดแก 
พลตรี อภิชัย ลีละสิร ิ
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 ๔. โลผูทําคณุประโยชนตอ วพม. ไดแก  
 - บริษัท ประกนัภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)  
 -  รศ.พิชิต ชัยเสรี 
 -  พลตรีหญิง รศ.ศิริรัตนา วนิชานนท 
 -  พลอากาศตรี ธวัชชัย ใจเอ้ือ 

 ๕. โลครแูพทยดีเดนดานการบริหาร ไดแก  
 - พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุงถิ่น ผช.ผอ.วพม. ฝายวิจยั 
 - พันเอกหญิง ปาจรีย ฑิตธิวงษ ผช.ผอ.วพม. 
ฝายวิเทศสัมพันธ 

  

๖. โลครแูพทยดีเดนดานการสอน 
 - ระดับปรีคลินิก ไดแก พันโทหญิง ผศ.จิตรวีณา 
มหาคีตะ ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม. 
 - ระดับคลินิก ไดแก พันเอกหญิง รศ.สุมาภา ชัย
อํานวย ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. 

 ๗. โลครูแพทยดีเดน ดานการผลิตตํารา/สื่อการ
สอน  
 - ระดับปรีคลนิิก ไดแก พันตรี อนุพงษ กันธิวงค  
ภาควิชาเภสัชวิทยา กศ.วพม. 
 - ระดับคลินิก ไดแก พันโทหญิง เนาวนิตย นาทา 
ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. 

 ๘. โลครแูพทยดีเดน ดานการวิจัย ไดแก พันโท 
รศ.บัญชา สถิระพจน ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. 
 ๙. โลครแูพทยดีเดน ดานบริการวิชาการแกสังคม 
ไดแก พันโทหญิง สิรกานต เตชะวนิช ภาควิชา
อายุรศาสตร กศ.วพม. 
 ๑๐. โลครแูพทยดีเดน ดานนวัตกรรม ไดแก พัน
เอก รศ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ ภาควิชาศัลยศาสตรออร
โธปดิกส กศ.วพม. 
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 ๑๑. โลครูแพทยดีเดน ดานการใหคําปรึกษา
โครงการวิจัย นพท. ไดแก พันโท ผศ.พิชา สุวรรณหิ
ตาทร ภาควิชาปาราสิตวิทยา กศ.วพม. 
 ๑๒. โลครูแพทยดีเดน ดานเวชศาสตรทหาร 
ไดแก พลตรี คเชนทร ปนสุวรรณ ภาควิชาเวชศาสตร
ทหารและชุมชน กศ.วพม. 

 ๑ ๓ .  โ ล ผ ล ง าน วิ จั ย ตี พิ ม พ ใ น  Journal of 
Southeast Asia Medical Research (JSEAMED) 
ดีเดน ไดแก พญ.จุฑามาส เดชสงา และพันโท ผศ.
พันเลิศ ปยะราช 
 ๑๔. โลศิษยเกาดีเดน ดานการบริหาร ไดแก พล
ตรี วุฒิไชย อิศระ ผูอํานวยการโรงพยาบาลคายสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช/ แพทยใหญกองทัพภาคที่ ๓ 
 ๑๕. โลศิษยเกาดีเดน ดานวิชาการ ไดแก นาวา
เอก เถลิงเกียรติ แจมอุลิตรัตน รองหัวหนากลุมงานรังสี
วิทยา  รพ.สมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ 
 ๑๖. โลศิษยเกาดีเดน ดานบริการแกสังคม ไดแก 
พันโท ภาคย โลหารชุน ผูบังคับกองพันเสนารักษที่ ๓  
คายสุรธรรมพิทักษ 

 ๑๗. โลนักเรียนแพทยทหารดีเดน เพชรพระ
มงกุฎ ไดแก  ว าที่ รอยตรี  ก วิน วงศธรรมริน  อดีต 
นพท.วพม. รุนที่ ๓๙ 

 การประชุมวิชาการ เน่ืองในวันสถาปนาวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ครบรอบปที่ ๔๔ จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค ๓ ประการ ไดแก     
 ๑. เพ่ือสงเสริมใหมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารยในสถาบัน และเผยแพรผลงาน รวมทั้ง
ความกาวหนาในการพัฒนาการจัดการศึกษา บริการ
วิชาการ และงานวิจัยของสถาบันใหเปนที่ประจักษตอ
สาธารณะ โดยการจัดนิทรรศการและการบรรยายทาง
วิชาการ  
 ๒. เพ่ือยกยองเชิดชูผูทําคุณประโยชนตอสถาบัน 
คณาจารยที่มีผลงานดีเดน ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
ดีเดน และมอบเกียรติบัตรใหแกคณาจารยที่ไดรับการ
แตงต้ังเปน ศาสตราจารย ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
ศาสตราจารยคลินิก และศาสตราจารยกิตติมศักด์ิ  
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 ๓. เพ่ือใหเปนเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางศิษยปจจุบันและศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ
ในหนาที่การงาน  
 คณะผูบริหาร วพม. ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารยและศิษยเกาทุกทานที่ ไดรับรางวัลและใบ
ประกาศเกียรติคุณในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ครบรอบปที่ ๔๔ และขอ
ฝากภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับอาจารยผู
ได รับโลและเ กียรติ บัตรศาสตราจารย เ กียรติคุณ 
ศาสตราจารยคลินิก และศาสตราจารยกิตติมศักด์ิ โล
และใบประกาศเกียรติคุณ “ครูแพทยดีเดน” “ศิษยเกา
ดีเดน” และ “นพท. ดีเดนเพชรพระมงกุฎ” 

ผอ.ศพม. เปนประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ 

เปนกรณีพิเศษ แกผูบริจาครางกายเพื่อการศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๑ ณ ฌาปณสถานกองทัพบก วัด

โสมนัสราชวรวิหาร เม่ือ ๑๑ มิ.ย. ๖๒  

  เมื่อเวลา ๑๒๑๐ ของวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๒ พล
โท วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ ผอ.ศพม. เปนประธาน
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เปนกรณีพิเศษ แกผู
บริจาครางกายเพ่ือการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงก ุฎ เกล า  ประจําป ก ารศ ึกษา  ๒๕๖๑  ณ 
ฌาปณสถานกองทัพบก วัดโสมนัสราชวรวิหาร  

 เมื่อเวลา ๑๐๐๐ พลตรี นิม ิตร  สะโมทาน 
ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปนประธานถวายไทยธรรม 
กัณฑเทศ และทอดผาบังสุกุล ในพิธีทําบุญอุทิศสวน
กุศล แดผูอุทิศรางกายเพ่ือการศึกษา ณ ศาลา ๕ วัด
โสมนัสราชวรวิหาร โดยมี พลเอก ชุมพล เป ยม
สมบูรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร และ พันเอก ผศ.อารมย ขุน
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ภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร ใหเกียรติรวมพิธี
ดวย 

ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปนประธานในพิธีบวงสรวง

ส ักการะสิ ่งศ ัก ดิ ์ส ิทธิ ์ในรั ้วว ังพญาไท เนื ่อ ง ใน

โอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระ

มงกุฎเกลา ครบรอบปที่ ๔๔ เม่ือ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ 

 เมื่อเวลา ๐๖๐๐ ของวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ พลตรี 
นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปนประธานใน
พิธีบวงสรวงสักการะสิ ่งศักดิ ์ส ิท ธิ ์ในรั ้ววังพญาไท 
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร
พระมงกุฎเกลา ครบรอบปที่ ๔๔ ตามลาํดับ ดังน้ี  

- พระมหานาคชินะวร สรานุสรณมงกุฎราช 
- ศาลทานทาวหิรัญพนาสูร (ศาลใหญ)  
- ศาลฤาษี เขาชาง 
- ศาลทานทาวหิรัญพนาสูร (ศาลเล็ก) 
- พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
- ศาลพระภูมิชัยมงคล หนาตึกอํานวยการ 

ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ เปนองค
ป า ฐ ก ใ น ก า ร ป า ฐ ก ถ า เ ท ิด พ ร ะ เ ก ีย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หองประชุมมงกุฎ
เวช ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ 
๑๔ มิ.ย. ๖๒  

เมื่ อ เ วลา  ๑๐๓๐ ของ วันที่  ๑๔ มิ . ย .  ๖๒ 
ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ อธิการบดี
สถาบัน เทคโนโล ยีพระจอมเกล า เจ าคุณทหาร
ลาดกระบัง เปนองคปาฐกในการปาฐกถาเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
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ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒” ณ 
หองประชุมมงกุฎเวช ช้ัน ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา  

อ.สุชัชวีร เนนวาวันน้ีมาถึงยุคที่ทุกคนตองเปลี่ยน 
เ น่ืองจากโลกในวัน น้ี ไม เหมือนเ ดิม เราอยู ในยุค 
disruption ซึ่งแปลงายๆ วายุคที่มีความปนปวน วันน้ี
แมวาเราจะเปนผูชนะ แตพรุงน้ีก็ไมแนวาจะมีใครมา 
disrupt เรา สรางสิ่งที่ดีกวาและคนชอบมากกวา และที่
สําคัญไมรูวา ใคร คือ ศัตรู ใคร คือ คูแขง เชน กระทิง
แดง ตองแขงกับบริษัทสรางรถยนตไรคนขับ เปนตน จึง
เปนยุคที่นากลัวเกินกวาใครจะคาดคิด ตอนน้ีอาชีพครู
กําลังถูก disrupt ขณะน้ีพวกเรากําลังสอนแขงกับ
อาจารยจากมหาวิทยาลัยฮารเวิรด  แขงกับ Khan 
Academy ขอสังเกต คือ วันน้ีมีสถานการณที่เด็กรุน
ใหม ไมสนปริญญาในประเทศตะวันตก ไมสนว า
มหาวิทยาลัย หรือคณะจะดังแคไหน เพราะรูสึกวาไม
ตอบโจทยชีวิต เมื่อเด็กทุกคนเขาไปใน Google แลว
พิมพคําวามหาเศรษฐีหน่ึงในรอยของโลก จะพบวามีคน
จบปริญญาตรีเพียงไมก่ีคน Mark Zuckerberg ผูกอต้ัง 
Facebook, Bill Gates ผูกอต้ัง Microsoft จบแค ช้ัน
มัธยม, Jack Ma ผูกอต้ังบริษัทไอทีที่ใหญที่สุดในโลก 
Alibaba Group จ บ ท า ง ด า น คุ รุ ศ า ส ต ร  เ อ ก
ภาษาอังกฤษ ทําใหเด็กยุคใหมเช่ือวาปริญญาไมตอบ
โจทย และความเช่ือน้ีเขามาในประเทศไทยแลว ปจจุบัน
ประเทศสิงคโปร ต้ัง University of Technology and 
Design โดยซื้อตัวอดีตคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
MIT มาเปนอธิการบดี และ มหาวิทยาลัยน้ีไมมีคณะ ไม
มีภาควิชา เปนมหาวิทยาลัยที่สอนใหทั้งเทคโนโลยีและ
การออกแบบอยูในคนคนเดียวกัน โดยมีอาจารยเปน 
facilitator 

กศ.วพม. จัดโครงการกาวสูวิชาชีพแพทยใหกับ 

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

ณ หองสดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน วพม. เมื่อ

วันที่ ๑๑-๑๒ มิ.ย. ๖๒   

 กศ.วพม. จัดกิจกรรมตามโครงการกาวสูวิชาชีพ
แพทย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือให นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ เตรียมความพรอม
และปรับตัวจากการเรียนในช้ันปรีคลินิกไปสูการเรียนใน
ระดับช้ันคลินิก ซึ่งจะมีสภาพแวดลอม รูปแบบการ
เรียนรู การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และการทํางาน
รวมกับผูรวมงาน ซึ่งตางจากการเรียนในช้ันปรีคลินิก
อยางสิ้นเชิง ประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปน้ี   
 ๑) กิจกรรมกลุมในหัวขอ การรูจักตนเองและการ
เขาใจผูอ่ืน เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๒ โดยคณะวิทยากร ไดแก 
พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. พัน
เอก รศ.ธวัชชัย ลีฬหานาท อจ.หน.ภจป.กศ.วพม. 
รวมทั้งคณาจารย แพทยประจําบาน และเจาหนาที่ 
ภจป.กศ.วพม. ณ หองสดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน  

 ๒) กิจกรรมในหัวขอ “เรื่องเลาจากอาจารย
แพทย” โดยคณาจารยอาวุโสและอดีตผูบริหาร เมื่อ ๑๒ 
มิ.ย. ๖๒ ณ อาคารเจาฟาเพชรรัตน วพม. 
 ๓) พิธีมอบเสื้อช้ันคลินิก ณ หองสดศรี อาคารเจา
ฟาเพชรรัตน โดยมี พล.ท.วีระ เขื่องศิริกุล เปนประธานฯ 
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๔) พิธีปฏิญาณตนหนาพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ประติมากรรม
ลอยองคพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ 
พระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก  

ผอ .กศ . วพม .  เป นประธานในการปฐมน ิเทศ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ หองบรรยาย ๒ อาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ 
๑๒ มิ.ย. ๖๒ 

  เมื่อเวลา ๐๘๓๐ ของวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ พล
ตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. กศ.วพม. เปน
ประธานในการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ 
๔ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองบรรยาย ๒ อาคาร
เจาฟาเพชรรัตน โดยมีคณะผูบริหาร วพม. และ อจ.
หน.ภาควิชาหรือผูแทนจาก ทั้ง ๕ ภาควิชา เปนผูให
ขอมูลและคําแนะนําแกนักเรียน   

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมตัดสินผล
การเร ียนของ นพท./นศพ.วพม. ชั ้นปที ่ ๔ ณ 
หองณีณา -นิร ันดร  อาคารพระมงกุฎ เกลา เวช
วิทยา เม่ือ ๑๓ มิ.ย. ๖๒ 

เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. พรอมดวย อจ.
หน.ภาควิชาหรือผูแทนกรรมการรายวิชา รวมกัน
พิจารณาตัดสินผลการเรียนในปการศึกษาของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ ณ หองณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

รอง  ผอ .วพม .  ฝ ายบร ิหาร  เป นประธานการ
ป ร ะช ุม คณะกร รมก า รส า รสน เทศ  วพม .  ณ 
หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา เม่ือ ๑๑ มิ.ย. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๔๓๐ พันเอก ผศ.
อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปน
ประธานการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ วพม. ณ 
หองณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
โดยวาระการประชุมที่สําคัญ คือ การพิจารณาแผน
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แมบทดานสารสนเทศ ในหวง พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ ของ 
วพม. เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใหสามารถสนับสนุนทุกพันธกิจของสถาบันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

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 ภาควิชากายวิภาคศาสตร กศ.วพม. ณ 
หองประชุมภาควิชากายวิภาคศาสตร ชั้น ๔ อาคาร
เจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๑๐ มิ.ย. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร กศ.วพม. ณ หองประชุม
ภาควิชากายวิภาคศาสตร ช้ัน ๔ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 
โดยมีสิ่งที่นาช่ืนชม ดังน้ี  
 ๑. ผูบริหารและคณาจารยมีความมุงมั่นทุมเท
ใหกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพของการ
จัดการศึกษาอยางตอเน่ือง มีการออกแบบการเรียนรูที่
ผู เ รี ยน เป น เ จ า ของ กิ จกรรมการ เ รี ยนรู  (Active 
learning) มากขึ้น  
 ๒. ผูบริหารและคณาจารยมีบทบาทสําคัญในการ
รับผิดชอบงานสําคัญของสถาบันโดยเฉพาะงาน
พระราชทานเพลิงศพผูบริจาครางกายเพ่ือการศึกษา 
และงานรับบริจาครางกาย 
 ๓. มีการพัฒนางานวิจัยรวมกับเครือขายทาง
คลินิกทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 ๔. อาจารยมีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน กํากับ
ติดตามดูแลเอาใจใสผูเรียนอยางใกลชิด และมีชองทาง
ใหผูเรียนเขาถึงไดงาย  
 ๕. มีการบูรณาการความรูทางคลินิกโดยจัดการ
เรียนการสอนแบบ CBL และ  Clinical correlation 
รวมกับอาจารยทางคลินิก 
 ๖. มีการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการสื่อสาร การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและความสัมพันธระหวางบุคคล 
 ๗. มีการนําผล Quiz ทายช่ัวโมง มาวิเคราะหเพ่ือ
กําหนดหัวขอการทบทวนเน้ือหาของบทเรียนเพ่ือปด 
gaps และ misunderstanding ของผูเรียน สงผลให
ผูเรียนมีพัฒนาการของการเรียนรูในทิศทางที่ดีขึ้น  
 ๘. เจาหนาที่ภาควิชามีความมุงมั่นทุมเทในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตามวัตถุประสงคภายใตขอจํากัด
ดานบุคลากรและภาระงานที่มีจํานวนมาก 

รอง ผอ.วพม.  ฝายวิชาการ เปนประธานการ
สัมภาษณ อจ.วพม. ที่ขอรับทุนไปประชุม อบรม 
ส ัมมนา ศ ึกษาดูงาน และนํา เสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ตางประเทศ ณ หองสัมมนา ๑ ชั้น ๓ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๑๐ มิ.ย. ๖๒  

เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๒ เวลา ๑๒๐๐ พันเอก ผศ.  
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
การสัมภาษณ อจ.วพม. ที่ขอรับทุนไปประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน และนําเสนอผลงานทางวิชาการ ณ 
ตางประเทศ โดยใชงบประมาณโครงการผลิตแพทยเพ่ิม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ หองสัมมนา ๑ ช้ัน ๓ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา  

รอง ผอ.วพม.  ฝายวิชาการ เปนประธานการ
ป ร ะ ช ุม ค ณ ะ ทํ า ง า น จ ัด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที ่เปนเลิศ (EdPEx) หมวด ๔  ณ หอง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา เม่ือ ๑๐ มิ.ย. ๖๒  
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เมื่อเวลา ๑๓๐๐ วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๒ พันเอก ผศ.  
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
การประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx) หมวด ๔ ณ หองประชุม สปค.วพม. ช้ัน ๕ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เขาอบรมหลักสูตร 
TQA Assessor Calibration สํ า ห ร ับ  Team 
Lead ประจําป 2562 ณ โรงแรมโกลเดนทิวลิป
ซอฟเฟอรีน เม่ือ ๑๒ มิ.ย. ๖๒  

เมื่อ ๑๒ มิ.ย. ๖๒ พันเอก ผศ.  ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เขาอบรมหลักสูตร TQA 
Assessor Calibration ประจําป 2562 สําหรับ Team 
Lead ณ  โ ร ง แ ร ม โ ก ล เ ด น ทิ ว ลิ ป ซ อ ฟ เ ฟ อ รี น 
กรุงเทพมหานคร โดยมี Dr. Luis María R. Calingo 
Examiner, Baldrige Performance Excellence 
Program แ ล ะ  President, Holy Angel University, 
Philippines เปนวิทยากรหลัก 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๒๕ 
ของป ๒๕๖๒ (๒๕/๖๒) คือ ๑๗-๒๓ มิ.ย. ๖๒  

 กิจกรรมสําคัญในสัปดาหที่  ๒๕ ของป พ.ศ. 
๒๕๖๒ มีดังน้ี   

• ๑๗ มิ .ย. ๖๒ ๐๘๓๐ พิธีปฐมนิเทศ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๕ ณ หองบรรยาย ๒ ช้ัน ๑ อาคาร
เจาฟาเพชรรัตน 

• ๑๗  มิ . ย .  ๖๒  ๐๙๓๐  กา รประ ชุมห า รื อ
คณะอนุกรรมการหลักสูตรวิชาทหาร ณ หองประชุม

หนวยแพทยศาสตรศึกษา ช้ัน ๕ อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา    

• ๑๗ มิ.ย. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุมหารือ เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ ระหวางคณาจารย วพม. และคณาจารยคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

• ๑๗-๑๘ มิ.ย. ๖๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธโดยใชเทคโนโลยี 
AR บนมือถือและแท็ปเล็ต ณ หองอบรมศูนยสารสนเทศ 
ช้ัน ๘ อาคารเจาฟาเพชรรัตน วพม. 

• ๑๘ มิ .ย. ๖๒ ๑๐๐๐ การประชุมตัดสินผล
การศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒ ปการศึกษา 
๒๕๖๑ ณ หองณีณา-นิรันดร  

• ๑๘ มิ.ย. ๖๒ ๑๒๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงวิชาการ วพม. ณ หองประชุมภาควิชา
เภสัชวิทยา ช้ัน ๗ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

• ๑๙-๒๐ มิ.ย. ๖๒ พิธีบรรพชาและอุปสมบท 
นพท./นศพ.วพม. ครั้งที่ ๓๐ ประจําป ๒๕๖๒ เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ ๔๔ ป วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร 

• ๑๙-๒๑ มิ.ย. ๖๒ โครงการพัฒนาอาจารย ใน
หัวขอ การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ วพม. ณ โรงแรมไอธารา จังหวัด
เพชรบุร ี 
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๒๒ มิ.ย. ๖๒ 
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