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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๒๗  ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และสัปดาหที่  ๔๐  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญที่นาสนใจจํานวนมาก ดังน้ี  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานกลาวตอนรับผูปกครองและ
นักเรียนใหม ในโอกาสการรายงานตัวและทําสัญญา
เปน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒ (รุนที่ ๔๔) ณ หอง
ประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
เม่ือ ๑ ก.ค. ๖๒   

 เมื่อเวลา ๐๙๐๐ วันที่ ๑ ก.ค. ๖๒ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. กศ.วพม. เปนประธาน
กลาวตอนรับผูปกครองและนักเรียนใหม ในโอกาสการ
รายงานตัวและทําสัญญาเปน นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ 
๒ (รุนที่ ๔๔) ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยาโดยมี พันเอก ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง 
ผอ.วพม. ฝายบริหาร รวมใหการตอนรับ 

 หลังจากน้ันที่หองนิรันดรวิชยเปนการทําสัญญา
เปน นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่  ๒ (รุนที่  ๔๔) และ
หลังจากการทําสัญญาเสร็จสิ้นลงก็เปนขั้นตอนการ
รายงานตัวของนักเรียนใหมเขาสูกองการปกครอง โดย
ในชวงวันที่ ๑-๑๔ ก.ค. ๖๒ จะเปนชวงของการปรับ
สภาพรางกายของนักเรียนใหมกอนที่จะเริ่มเรียน
รายวิชา การฝก พ้ืนฐานทางการทหาร ๑ และ ๒ 
(วพมปค. ๒๐๑ และ ๒๐๒)  

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เขารวมการประชุม
ใหญประจําป ๒๕๖๒ ของสมาคมผูปกครองและ
อาจารยวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ณ 
หองนิรันดรวิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา เม่ือ ๑ ก.ค. ๖๒  
  เมื่อเวลา ๐๙๐๐ ของวันที่ ๑ ก.ค. ๖๒ พันเอก 
ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เขารวม
การประชุมใหญประจําป ๒๕๖๒ ของสมาคมผูปกครอง
และอาจารยวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ณ 
หองนิรันดรวิชย ช้ัน ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
โดยมี พล.อ.ต.ธวัชชัย ใจเอ้ือ นายกสมาคมฯ เปน
ประธาน 
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร วพม. ณ หองระพี สาคริก อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒ ก.ค. ๖๒   

 เมื่อเวลา ๐๙๐๐ วันที่ ๒ ก.ค. ๖๒ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. กศ.วพม. เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. ครั้งที่ 
๗/๒๕๖๒ ณ หองระพี สาคริก อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา โดยที่ประชุมฯ รับทราบรายงานผลการใช
งบประมาณโครงการผลิตแพทย เ พ่ิม  (งบ ผพพ.) 
ประจําป ๒๕๖๐-๖๒ ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
 - งป. ป ๖๐ ที่ตองเรงรัดติดตาม ไดแก โครงการ
ปรับปรุงหองอาจารยใหญ โครงการปรับปรุงหองประชุม 
๒๕ ป (รอเรงรัดการจัดหาเครื่องปรับอากาศ) โครงการ 
e-campus (คงเหลืออีก ๒ รายการ)  
 -งป. ป ๖๑ ที่ตองเรงรัด ไดแก โครงการจัดหา
เครื่องปรับอากาศสําหรับหองประชุม ๒๕ ป โครงการ
ปรับปรุงอาคารหอพัก (ศูนยประวัติ) และจัดหาครุภัณฑ
ประจําอาคาร โครงการจางซอมดาดฟาอาคาร ตึก
อํานวยการ วพม. โครงการจางเหมาดูแลระบบฐานขอมูล

บริหารการศึกษา และโครงการจางเหมาโปรแกรมพัฒนา
ผลการวิเคราะหขอสอบรายจุดประสงค  
 - งป. ป ๖๒ การใชจายงบฝกศึกษาของ ทบ. 
จนถึง ๒๖ มิ.ย. ๖๒ คิดเปน รอยละ ๙๔.๐๑ คาดวาจะ
ดําเนินการไดตามเปาหมาย สําหรับ งบ ผพพ. การ
เบิกจายคาจางสอนยังลาชากวาแผน (มอบหมายให อจ.
หน.ภาควิชา กํากับติดตามดวย) สําหรับโครงการประชุม 
อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 
๑๑๓ โครงการ ยังไมไดขออนุมัติดําเนินการ ๕ โครงการ 

คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู  ไปทวนสอบระดับ
หลักสูตรที่ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. ณ หอง
ประชุมอายุกรรมธนะรัชต ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ รพ.รร.๖ เม่ือ ๒ ก.ค. ๖๒   

  เมื่อเวลา ๑๓๐๐ วันที่ ๒ ก.ค. ๖๒ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. กศ.วพม. ที่ปรึกษา พรอม
ดวยคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู นําโดย พันเอก เรืองวิทย 
ตันติแพทยางกูร ประธานคณะอนุกรรมการฯ ไปทวน
สอบระดับหลักสูตรที่ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. ณ 
หองประชุมอายุกรรมธนะรัชต ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ รพ.รร.๖ โดยมี พันเอก อุปถัมภ ศุภสินธุ อจ.
หน.ภอย.กศ.วพม. และคณาจารย ใหการตอนรับ  
 คณะอนุกรรมการฯ มีขอช่ืนชม ดังน้ี  
 - มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลอยางตอเน่ือง เชน ลด ชม. บรรยาย ปรับ
รูปแบบการสอนเปน case discussion  นําผลคะแนน
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การสอบที่ไดนอยลงมาวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุ รวมทั้งนํา
ผลการประเมินของ นพท./นศพ. แตละกลุม มาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางทันการณ 
 - มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําและ
ติดตามการเรียนอยางใกลชิด 
 - มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอยางตอเน่ือง สามารถเปนตัวอยางให
ภาควิชาอ่ืน ๆ ได เชน ระบบอาจารยที่ปรึกษา online 
ระบบ e-EPA และระบบ e-logbook   
 - มีคลังขอสอบจํานวนมาก สามารถนําไปใชเปน
ขอสอบ formative ไดอยางตอเน่ือง 
 - มี formative evaluation โดยทําแบบทดสอบ 
online และการพบอาจารย ที่ ป รึ กษา เมื่ อ ขึ้ น ฝ ก
ปฏิบัติงาน  
ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารแพทยศาสตรศึกษา วพม. ครั ้ง ที ่ ๒ /  ป
การศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองณีณา-นิรันดร อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๓ ก.ค. ๖๒   

 เมื่อเวลา ๐๙๐๐ วันที่ ๓ ก.ค. ๖๒ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. กศ.วพม. เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยศาสตรศึกษา วพม. 
ณ หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
โดยที่ประชุมฯ รับทราบเรื่องแจงจากผูบริหาร วพม. 
ดังน้ี  
 - มติ ครม. อนุมัติงบประมาณใหดําเนินโครงการ
ผลิตแพทยเพ่ิม ต้ังแตป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๗๐  
   

 - นโยบายดานการศึกษา วพม. ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 -  รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและผล
การศึกษา นพท./นศพ. ช้ันปที่ ๒-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - ประกาศ ศรว. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การจัดสอบเพ่ือประเมินและรับรองความรูความสามารถ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ ๓ (OSCE) 
รูปแบบใหม ในป พ.ศ. ๒๕๖๒  
 - รายงานผลการสอบเพ่ือประเมินและรับรอง
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ขั้นตอนที่ ๑-๓ ของ นพท./นศพ. ปการศึกษา ๒๕๖๑   
 -  ผลการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. (ระบบรับตรง) รวมกับ 
กสพท. ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - แผนการบรรจุและคัดเลือก นพท./นศพ.เปน
อาจารยแพทยช้ันปรีคลินิก ปงบประมาณ ๒๕๖๔  
 - การเสนอช่ือนักเรียนแพทยทหารดีเดนดาน
การศึกษา เพ่ือสมัครเขารับรางวัล จากมูลนิธิสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศรฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - ความคืบหนาโครงการกอสรางศูนยสถานการณ
จําลองทางการแพทยทหาร วพม. 
 - แผนการฝกปรับสภาพ นพท./นศพ.ช้ันปที่ ๒ ป
การศึกษา ๒๕๖๒  
 - การมอบทุนการศึกษา ใหกับ นพท./นศพ. ป
การศึกษา ๒๕๖๑ 
 -  ประกาศ วพม. เรื่อง แนวทางการพัฒนา
อาจารยตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 - การจัดประชุมวิชาการนานาชาติดานการวิจัย
ของนักศึกษาแพทย (IMRC 2020)   
 - การพัฒนาและเชิดชูเกียรติครูแพทยดีเดนและ 
นพท. ดีเดน เพชรพระมงกุฎ ปการศึกษา ๒๕๖๑  
 - การจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒  วันที่ ๒ ส.ค. ๖๒ 
ภาย ใต หั ว ข อหลั ก  “ Network learning: Journey 
toward educational excellence 
 - การสง นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ ไปศึกษา
ประสบการณทางคลินิกในตางประเทศ จํานวน ๘ นาย 
ที่ USU (Bethesda, MD), University of Nebraska 
Medical Center (Omaha, NE), Mater Hospital 
(Brisbane, Australia) 
 - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
วพม. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 - การสมัครเพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
ประจําป ๒๕๖๒   
 -  การจั ด กิจกรรม Just-in-Time Learning: 
Share & Learn เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของผูบริหาร
และคณาจารย 
 -  ค ว า ม คื บ ห น า ก า ร จั ด ทํ า ร า ง ห ลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  
 - แผนการพัฒนาอาจารยดานแพทยศาสตรศึกษา  
 - การไปนําเสนอผลงานและรวมการประชุม
แพทยศาสตรศึกษานานาชาติภาคพ้ืนยุโรป (AMEE) 
ประจําป ๒๕๖๒ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานเปดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู  Just-in-time Learning: Share & Learn 

ในหัวขอเรื ่อง Non-technical skill evaluation: 

Practical assessment tools to choose ณ 

หองสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

 เมื่อเวลา ๑๓๐๐ ของวันที่ ๓ ก.ค. ๖๒ พลตรี
หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปน

ประธานเปดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Just-in-time 
Learning: Share & Learn ในหัวขอเรื่อง “การประเมิน
ทักษะรอบด าน :  เครื่ อ งมือที่ มี ให เลื อกใช  (Non-
technical skill evaluation: Practical assessment 
tools to choose)   

 วิทยากรไดแนะนําใหผู เขาประชุมคุนเคยกับ
ทักษะรอบด าน (non-technical skills) ซึ่ งตรง กับ
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ (กรอบ มคอ.) ซึ่งทุกรายวิชา
ควรกําหนดแนวทางพัฒนาทักษะดานน้ี โดยมอบหมาย
งานใหผูเรียนฝกทํางานรวมกันเปนกลุม  
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 ในทางคลินิก Non-technical skills จะหมายถึง 
ทักษะอ่ืน ๆ ที่ผูทําหัตถการจะตองมีและนํามาใชในการ
ลงมือทําหัตถการน้ัน ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย  

 เครื่องมือที่มีใหเลือกใชในการประเมิน Non-
technical skills ของผูเรียน ไดแก checklist, rating 
scale, Rubric score ซึ่งแตละเครื่องมือลวนมีขอดี-
ขอเสีย ผูใชตองพิจารณาเลือกใชตามความเหมาะสม 
โดยจุดเนน คือ การนําผลการประเมินมาใชประโยชนใน
การพัฒนาผูเรียน  
 การประเมิน Non-technical skills ของผูเรียน
ควรอยูในบริบทของการปฏิบัติงานจริงทางคลินิก เชน 
การประเมิน clinical skills ตามกรอบแนวคิด EPA 
โดยใช mini-CEX นอกจากจะประเมินดานทักษะพิสัย
แลวควรใหความสําคัญของการประเมิน non-technical 
skills (ทั้ ง social skills และ cognitive skills) ดวย 
เ ช น  situation awareness, decision-making process, 
task management, communication, leadership และ 
teamwork ดวย 

ผอ .กศ .วพม .  ร วมการปฐมน ิเทศน ิส ิต เตร ียม
แพทยศาสตร ชั้นปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
ณ หอง ทวี ญาณสุคนธ ชั้น ๒ อาคารทวี ญาณสุคนธ 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ ๔ 
ก.ค. ๖๒  

 เมื่อเวลา ๑๓๐๐ ของวันที่ ๔ ก.ค. ๖๒ พลตรี
หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เดินทางไป
รวมปฐมนิเทศนิสิตเตรียมแพทยศาสตร ช้ันปที่  ๑ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี รศ.ดร.อภิสิฏฐ ศงสะ
เสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนประธานในการ
ปฐมนิเทศ ในการน้ี รศ.ดร.นงนุช สุขวารี ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรนิสิตเตรียมแพทยศาสตรช้ันปที่ ๑ ไดแนะนํา
อาจารยผูสอน ช้ีแจงหลักสูตรและกฎระเบียบ ขอบังคับ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนําเสนอ
สถิติผลคะแนนของรายวิชาตาง ๆ ๕ ป ยอนหลังให
ทราบจาก น้ัน ผอ.กศ .วพม.  ไดแนะนําหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
มอบหมายให พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุงถิ่น ผช.ผอ.วพม.ฝาย
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วิจัย กลาวถึงแนวทางในการเรียนแพทยที่สามารถเปน
ผูเช่ียวชาญตามความชอบไดหลากหลาย การวางแผน
ชีวิตมีความสําคัญ และ พันโท ตฤณ สุดประเสริฐ รอง 
หก.กปค.วพม. กลาวถึงความเปนอยูในรั้ว วพม. ในช้ันป
ที่  ๒ รวมทั้งทุนการศึกษาสําหรับผูที่ตองการความ
ชวยเหลือทางการเงิน   

รอง  ผอ .วพม .  ฝ ายบร ิหาร  เป นประธาน เป ด
ก ิจ ก ร ร ม พ ัฒ น า สิ ่ง แ ว ด ล อ ม  (Big Cleaning 
Day) ณ หองนิรันดรวิชย ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา เม่ือ ๓ ก.ค. ๖๒  

  เมื่อเวลา ๐๙๓๐ ของวันที่ ๓ ก.ค. ๖๒ พันเอก 
ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปน
ประธานในพิธีเปดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอมประจําป 
๒๕๖๒ (Big Cleaning Day) บันไดหนีไฟและ Unseen 
area ณ หองนิรันดรวิชย ช้ัน ๒ อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา โดยมี พันเอก ชาญชัย บัววรรณ หก.กสน.วพม. 
เปนผูกลาวรายงาน  

 การแบงพ้ืนที่รับผิดชอบของทั้ง ๖ กลุม มีดังน้ี  
 - หองฟตเนส ช้ัน ๓ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

 - หองเก็บ สป.หองประชุม นิรันดรวิชย ช้ัน ๒ 
 - บันไดและช้ันดาดฟา ตึกอํานวยการ 
 - บริเวณรอบโรงพลศึกษา 
 - บรเิวณรอบหนวย ฝสก.ผบร.กสน.วพม. 
 - บันไดหนีไฟอาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยาและ
อาคารเจาฟาเพชรรัตน 
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รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ประชุมคณะทํางาน
จัดทํารายงานวิธีการและผลการดําเนินการของ 
วพม. เพื ่อขอรับการประเมินตามเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ ณ หองประชุม สปค.วพม. เมื่อ 
๑ ก.ค. ๖๒  

  เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๖๒ พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการประชุม
คณะทํางานจัดทํารายงานวิธีการและผลการดําเนินการ
ของ วพม. ที่จะสงขอรับการประเมินตามเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (TQA application) ณ หองประชุม 
สปค.วพม. โดยไดเชิญผูแทนหนวยที่เกี่ยวของเขาหารือ
เพ่ือทบทวนผลลัพธของตัววัดผลการดําเนินการของ
หมวด ๑-๖ ในหมวด ๗ ดังน้ี 

 ๑๒๓๐-๑๓๐๐ ผลลัพธดานผูเรียน: กปค.-กศ.-
นพศ.-ผปว.กอ.วพม. 
 ๑๓๐๐-๑๓๓๐ ผลลัพธดานวิจัย: สพว.รพ.รร.๖/
วพม.-ผช.ผอ.วพม. ฝายวิจัย 
 ๑๔๓๐ -๑๕๐๐ ผลลัพธด านการเ งิน:  ฝงป.
กอ.วพม.-ฝกง.กอ.วพม.  
 ๑๕๐๐ -๑๕๓๐ ผลลัพธด าน บุคลากร : ผช.
ผอ.วพม. ฝายทรัพยากรบุคคล-ผช.ผอ.วพม.ฝายสราง
เสริมสุขภาพ-ผธก.กอ.วพม.-ผสก.กอ.วพม. 



8 VOL. 3 NO. 27 (WEEK 27: JUL 1-7, 2019) 
 

 

 

ค ณ ะ อ น ุก ร ร ม ก า ร ท ว น ส อ บ ผ ล ส ัม ฤ ท ธิ ์ต า ม
มาตรฐานผลการ เร ียนรู  ไปทวนสอบรายวิชา 
ทักษะการแพทยในสนามรบ (วพมปค ๓๐๑) ซึ่งมี
กปค.วพม. เปนหนวยที ่ร ับผิดชอบรายวิชา  ณ 
หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา เม่ือ ๕ ก.ค. ๖๒ 

 เมื่อเวลา ๑๓๐๐ วันที่ ๕ ก.ค. ๖๒ พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ที่ปรึกษา 
พรอมดวยคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ไปทวนสอบรายวิชา ทักษะ
ก า ร แ พ ท ย ใ น ส น า ม ร บ  ( ว พ ม ป ค  ๓ ๐ ๑ )  ซึ่ ง มี
หก.กปค.วพม. เปนอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ณ 
หองณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
โดยมี พันเอก ปติรัตน หิรัญรัศมี หก.กปค.วพม. และ 
พันโท ตฤน สุดประเสริฐ รอง หก.กปค.วพม. และ
ทีมงาน ใหการตอนรับ  
 เน่ืองจากในปการศึกษา ๒๕๖๒ จะปรับตาราง
การศึกษาเพ่ือยายไปเปนรายวิชาของ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปที่ ๔ โดยจะเปนหวงเวลากอนการฝกรวมของหนวย
ทหารรักษาพระองค (กฝร.รอ.) ประจําป ๒๕๖๓ ทาง 
คณะกรรมการฯ จึงฝากใหคณะกรรมรายวิชาเรงรัดการ
จัดทํา มคอ.๓ ของปการศึกษา ๒๕๖๒ รวมทั้งแผนความ
ตองการงบประมาณไวใหพรอมต้ังแตเน่ิน ๆ    
คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยี
แพทยศาสตรศึกษา วพม. จัดการอบรม ในหัวขอ การ
ประยุกตใช Ubiquitous Technology-enhanced 
Learning ณ หองปฏิบัติ การ ศสท. ชั้น ๘ อาคาร
เจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๒-๓ ก.ค. ๖๒  

  เมื ่อวันที ่ ๒-๓ ก.ค. ๖๒ คณะอนุกรรมการ
พัฒนาสื ่อการสอนและเทคโนโลยีแพทยศาสตร
ศึกษา วพม. จัดการอบรม ในหัวขอ การประยุกตใช 
Ubiquitous Technology-enhanced Learning 
โดยทีมของ รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ และ  รศ.ดร.
จ ินตวีร  คลายสังข  จากภาควิชา เทคโนโลยีและ

สื ่อสารการศ ึกษา  คณะคร ุศาสตร  จ ุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

คณะทํา งานจ ัดทํา รายงานว ิธ ีก า รและผลการ
ดํา เน ินการของ  วพม .  จ ัดส ง ร ายงาน ให ท า ง
สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ ภายในเวลาที่
กําหนด คือ ๔ ก.ค. ๖๒  

 หลังจากทุมเทใหกับการประมวลขอมูลทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณเพ่ือตอบคําถามตามเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ ในที่สุดคณะทํางานจัดทํารายงาน
วิธีการและผลการดําเนินการของ วพม. ก็ไดสงมอบ
รายงานวิธีการและผลการดําเนินการของ วพม. ประจําป 
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๒๕๖๒ ใหกับทางสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ  เพ่ือ
ขอรับการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
(TQA) ประจําป ๒๕๖๒ เมื่อ ๔ ก.ค ๖๒  

 คณะทํางานฯ ขอขอบคุณผูบริหารทุกระดับ
รวมทั้งบุคลากรที่เก่ียวของที่ไดใหความรวมมือเปนอยาง
ดีในการใหขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณในครั้งน้ี ซึ่งการจัดทํารายงาน
วิธีการและผลการดําเนินการของ วพม. ประจําป ๒๕๖๒ 
ใหสําเร็จและลุลวงตามเปาหมาย ถือเปนการประสบ
ความสําเร็จครั้งสําคัญครั้งหน่ึงของสถาบันของเรา  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๒๕ 
ของป ๒๕๖๒ (๒๘/๖๒) คือ ๘-๑๔ ก.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสําคัญในสัปดาหที่  ๒๘ ของป พ.ศ. 
๒๕๖๒ มีดังน้ี   

• ๘ ก.ค. ๖๒ ๐๘๓๐ การปฐมนิเทศ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่  ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอง
บรรยาย ๒ ช้ัน ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

• ๘ ก.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การนําเสนอรางหลักสูตรใหม
ของช้ันปที่ ๒-๓ โดยคณะทํางานจัดทําหลักสูตรฯ ณ 
หองสดศรี ช้ัน ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน  

• ๘-๙ ก.ค. ๖๒ 10th TCU International e-learning 
Conference 2019 (IEC 2019) ณ ไบเทค บางนา (ราย 
ละเอียดเพ่ิมเติมทาง https://iec2019.thaicyberu.go.th/)  

• ๘-๑๒ ก.ค. ๖๒ การอบรม เรื่อง การวิเคราะห
ขอมูลงานวิจัยทางการแพทยขั้นสูง (AMrDA) ครั้งที่ ๑๑ 
ณ หองประชุมคราประยูร ช้ัน ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

• ๙ ก.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ 
ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 

• ๙ ก.ค. ๖๒ ๑๕๐๐ การประชุมหารือ เรื่อง งบ
ลงทุนโครงการผลิตแพทยเพ่ิม พ.ศ. ๖๑-๖๔ 

• ๑๐ ก.ค. ๖๒ โครงการแขงขันตอบปญหาทาง
ชีววิทยาและ Open House  

• ๑๑-๑๒ ก.ค. ๖๒ การประเมินสถาบันอยางเปน
ระบบของ วพม. ประจําป 2562 ณ โรงแรม Centara 
Sonrisa Residences & Suites Sriracha อ.ศรีราชา 
จว.ชลบุรี  
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๗ ก.ค. ๖๒  

 

https://iec2019.thaicyberu.go.th/
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