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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 16 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
2 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมเพื่อนําเสนอ
รายละเอียดรายวชิาระดับปรคีลินิกของหลักสูตรฯ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม. ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
จากหอ้งณีณา-นรัินดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวช
วทิยา เมื่อ 11 ม.ค. 64   

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 11 ม.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมเพื่อนําเสนอรายละเอียดรายวชิาระดับปรคีลินิกของ
หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม. ผ่านทางระบบ
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings จาก
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมีคณะผู้ บร ิหาร คณะกรรมการหลักสูตรฯ และ
คณะกรรมการรายวชิาที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีง
กัน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่มีต่อคณะกรรมการ
รายวชิาทีน่ําเสนอ พอสรุปในภาพรวมได้ดังนี้  
 - เลือกใช้กลยุทธ์การสอนที่กระตุ้นและบ่มเพาะให้
ผู้เรยีนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรยีนรู้ (active learning)  
 - เลือกใช้วธีิการเรยีนรู้ที่ เน้นให้ผู้เรยีนประยุกต์ใช้
ความรู้กับโจทย์ปัญหาผู้ป่วยที่พบบ่อยหรอืสําคัญ  

 - นําผลการประเมินระหว่างการเรยีน (formative 
evaluation) มาพัฒนาช่วยเหลือผู้เรยีนเป็นรายบุคคล ตาม
แนวคิดการเรยีนรู้แบบปรับเหมาะ (adaptive learning) 
 - เน้นพัฒนาผลลัพธ์การเรยีนรู้อย่างสมดุล ทั้งผลลัพธ์
ทางวชิาการ (academic performance) และทักษะรอบด้าน 
(Non-technical skills) 
 - จัดให้ผู้เรยีนได้สัมผัสประสบการณ์ทางคลินิก (early 
clinical exposure) เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าใจและเช่ือมโยงเร ื่อง
ของสุขภาพ การเจ็บป่วย กับเนื้อหาที่ได้เรยีนรู้  
 - บูรณาการรูปแบบการเรยีนรู้โดยใช้สถานการณ์
จําลองเสมือนจรงิ (simulation-based learning) เพื่อให้
ผู้เรยีนมีความพร้อมก่อนปฏิบัติจรงิกับผู้ป่วย 
 - เน้นพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวติผ่านการฝึก
สะท้อนคิด (reflection) เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้เชิงลึกหลังการ
จัดประสบการณ์การเรยีนรู้ 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารแพทยศาสตรศกึษา วพม. คร้ังที่ 1/64 ผ่านทาง
ร ะบบออน ไ ลน์ โ ด ย ใ ช้ โ ป รแก รม  Zoom Cloud 
Meetings จากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 13 ม.ค. 64 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 13 ม.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบรหิารแพทยศาสตรศึกษา วพม. คร้ัง
ที่ 1/64 ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings จากห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา มีสาระสําคัญ ดังนี้  
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 - สรุปผลการประชุมเพื่อเตรยีมจัดการศึกษา กรณีปิด
สถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19  รอบใหม่ สําหรับระดับปรคีลินิก (นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2-3) และระดับคลินิก  
 - รายงานความก้าวหน้าของการขออนุมัติหลักสูตรฯ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม.  
 - สรุปผลการประชุมวชิาการเนื่องในวันสถาปนา วพม. 
ปีที่ 45 เมื่อ 25 ส.ค.63  
 - สรุปผลการจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครอืข่าย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท คร้ังที่ 3 เมื่อ 22 ก.ย. 63  
 - สรุปผลการจัดการประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง 
การวจิัยของนักศึกษาแพทย์ คร้ังที่ 1 (IMRC 2020) เมื่อ 19-
20 ธ.ค. 63  
 - ผลการคัดเลือก นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 เป็น
แพทย์ใช้ทุนที่ภาควชิาปรคีลินิก วพม. ในปี 2564  
 - พิธีพระราชทานกระบ่ีแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก วพม. 
รร.จปร. รร.นร. และ รร.นนก. ประจําปีการศึกษา 2562 เมื่อ 15 
พ.ย. 63  
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 รอบใหม่ 
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด และคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
การปิดสถานศึกษา 
 - ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและโครงการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างของ วพม. และที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงแบ่งเป็นรายการที่
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วในห้วง 6 เดือนที่ผ่านมา และรายการที่
อยู่ระหว่างดําเนินการอยู่ในขณะนี้ 

 - รายงานสถิ ติ การใ ช้ กระแสไฟฟ้ าสํ าห รั บ
เคร ื่องปรับอากาศของคณะกรรมการกํากับดูแลการใช้
เคร ื่องปรับอากาศประจําอาคารหอพัก นพท./นศพ.วพม.   
 - แผนการรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ประจําปีการศึกษา 2564 ร่วมกับ
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยผ่านระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 
ในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4 
 - รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 
2562 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ (มคอ. 7) 
 - ตารางการศึกษา สําหรับ นพท./นศพ.วพม.ช้ันปีที่ 2-
6 ปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 - ผลการตรวจประเมินสถาบันปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะ
แพทย์ เครอืข่ายที่ 10 ประจําปี 2563 จํานวน 12 แห่ง 
ระหว่าง 27 ต.ค. – 21 ธ.ค. 63  
 - แผนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ ปีการศึกษา 2563  
 - ประกาศ กศ.วพม. เร ื่อง แนวทางการจัดการศึกษาใน
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รอบใหม่ 
 - โครงการความร่วมมือทางวชิาการ การผลิตบัณฑิต
ระดับปรญิญาโท สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ 
ระหว่าง กองทัพบก (วพม.) และมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(คณะวทิยาศาสตร์ มก.)  
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ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้าวันพุธประจํา
สัปดาห์ ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings จากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 13 ม.ค. 64 
 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 13 ม.ค. 64 พลตร ีสุร
ศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม
หารอืเช้าวันพุธประจําสัปดาห์ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีคณะผู้บรหิาร หน.
นขต.วพม. เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์และ on-site 
โดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเร ื่อง
การปฏิบัติงานของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ที่กลับมาจาก 
รพ.สมทบ ให้ข้ึนปฏิบัติงานที่ รพ.รร.6 ในภาควชิาที่ได้รับ
มอบหมายในตารางการศึกษาเดิม   
 รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการ
ประชุมหารอื เร ื่ อง แผนการฝึกในที่ ต้ั ง กรณีที่ ทาง
คณะกรรมการอํานวยการฝึกฯ เลื่อนการฝึก กฝร.พตท. 64 
ออกไปจากที่กําหนดไว้เดิม โดยต้องรอผลการประชุมหารอื
หน่วยที่เกี่ยวข้องที่ สวฝ.ยก.ทหาร ในวันที่ 15 ม.ค. 64  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 1/ 2564 
ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings จากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 13 ม.ค. 64 

 เมื่อเวลา 0915 ของวันที่ 13 ม.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา 
คร้ังที่ 1/ 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี พันเอก ผศ.ธรรมนูญ 
ศรสีอ้าน ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ใน
ฐานะเลขานุการของ คกก.อํานวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นผู้ดําเนินการประชุม 

 ที่ประชุมฯ เห็นชอบ แผนงานประจําปีของ สปค.วพม. 
ในการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ 
วพม. ที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่  
 - การจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 - การอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
 - แผนการจัดประชุมคณะทํางานฯ EdPEx  
 - แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับภาควชิา 
และหน่วยสนับสนุน 
 - แผนการอบรม เร ื่อง การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
 - แผนขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ
หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม. ตามเกณฑ์ 
WFME  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ คร้ังที่ 2/ 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์
โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  Zoom Cloud Meetings ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เมื่อ 13 ม.ค. 64 

 เมื่อเวลา 1030 ของวันที่ 13 ม.ค. 64 พันเอก ธํารง
โรจน ์เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คร้ังที่ 1/ 2564 ผ่าน
ทางระบบออนไลน์ โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา โดยมี พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน ผช.
ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะเลขานุการ
ของคณะกรรมการจัดการความรู้ เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. และ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ที่
ปรกึษาฯ ได้เข้าประชุมคร้ังนี้ด้วย  
 ที่ประชุมฯ เห็นชอบแผนการจัดการความรู้ ประจําปี 
2564 ที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 - การยืนยันความรู้สําคัญ (Key knowledge 
assets) ที่ วพม. ต้องมีตามแผนยุทธศาสตร์  
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 - แผนการขยายขอบเขตของการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ Just-In-Time Learning: Share & 
learn ให้ครอบคลุม ทั้งหัวข้อทางแพทยศาสตรศึกษา การ
บรหิารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา  
 - การจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษาประจําปี 2564 
ของ วพม. และเครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท      
เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมเตรยีมความพร้อม
การฝึก กฝร.รอ. 64 ในที่ตั้ง คร้ังที่ 3/64 ณ ห้อง
ประชุม ศพม. ชัน้ 2 เมื่อ 13 ม.ค. 64 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 13 ม.ค. 64 พลตร  ี
อารมย์ ขุนภาษ ีเสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมเตรยีม
ความพร้อมการฝึก กฝร.พตท. 64 (เดิม กฝร.รอ. 64) ใน
ที่ต้ัง คร้ังที่ 3/64 เพื่อพิจารณาหนทางปฏิบัติกรณีที่การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 รอบใหม่ ยังไม่สามารถ
ควบคุมได้ ณ ห้องประชุม ศพม. ช้ัน 2 โดยผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วยผู้แทน พบ. รร.สร.พบ. ฝอ.ศพม. วพอ. วพร. 
วพม. และ วพบ. โดยมี เสธ.ศพม. เป็นประธาน  
 ที่ประชุมฯ ได้เลือกหนทางปฏิบัติไว้ 2 กรณี โดย
คํานึงถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละหนทางปฏิบัติ ทั้งนี้
ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการอํานวยการฝึกฯ 
ว่าจะมีการเลื่อนกําหนดการฝึกออกไปเป็นเมื่อใด (ห/ป  
แรก ฝึกภาคสนามในห้วงเดือนมีนาคม และ ห/ป สอง ฝึก
ภาคสนามในห้วงเดือนพฤษภาคม) ทั้งนี้ต้องรอผลการ
ประชุมของ สฝว.ยก.ทหาร ในวันที่ 15 ม.ค. 64 ก่อนที่จะ
สามารถกําหนดแผนในรายละเอียดต่อไป  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารทรัพยากร วพม. คร้ังที่ 5/64 ผ่านทางระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เมื่อ 14 ม.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 14 ม.ค. 64 พลตร ี
หญิง ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการบรหิารทรัพยากร วพ
ม. คร้ังที่ 5/64 ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกล
ยุทธ์ทั้ง 4 ของแผนยุทธศาสตร์ วพม. พ.ศ. 2565-
2570 ให้กับโครงการต่าง ๆ ที่จะบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2565 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําหลักสูตรรายวชิา วทิยาศาสตร์ระบบสุขภาพ 
(Health Systems Science) ผ่านทางระบบออนไลน์
โ ด ย ใ ช้ โ ป รแกรม  Zoom Cloud Meetings จาก
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เมื่อ 15 ม.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1100 ของวันที่ 15 ม.ค. 64 พลตร ี
หญิง ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
ร ายว ิช า  ว ิท ย าศาสต ร์ ร ะบบสุ ขภ าพ  (Health 
Systems Science) ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้
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โปรแกรม Zoom Cloud Meetings จากห้องณีณา-
นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาร่างคําอธิบายรายวชิาของ
รายวชิา วทิยาศาสตร์ระบบสุขภาพ 1-4 เพื่อบรรจุไว้ใน
ร่างหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม. ที่อยู่
ระหว่างการนําเสนอเพื่อขออนุมัติฯ  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้รายวชิา โรคติดเชื้อ
และภูมิคุ้มกันวทิยา 3 (วพมบก 304) ผ่านทางระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เมื่อ 8 ม.ค. 64 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 8 ม.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรยีนตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู้รายวชิา โรคติดเช้ือและภูมิคุ้มกันวทิยา 3 (วพมบก 
304) ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
 คณะกรรมการฯ ได้ช่ืนชมและฝากข้อเสนอแนะที่
สําคัญไว้ ดังนี้  
 - มีการกําหนดให้ผู้เรยีนใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปราย
กลุ่มย่อย เพื่อส่งเสรมิการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
 - มีรูปแบบการเรยีนรู้แบบ active learning ทั้ง 
CBL, PBL และการจัดทํา video clip เพื่อนําไปใช้ในการ
สร้างเสรมิสุขภาพ   
 - ขอให้พัฒนาแนวทางการประเมินทักษะหัตถการที่
ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเฉพาะการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่จัดการเรยีนการสอนในรายวชิานี้ตาม
กรอบแนวคิด EPA ของ วพม. (EPA2: แนะนําและแปลผล
การตรวจเพื่อวนิิจฉัยโรคและการตรวจคัดกรองที่ใช้บ่อย 
และ EPA 5 ทักษะหัตถการที่ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
โดยเฉพาะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ) เช่น Thick & 

Thin blood film for Malaria, stool for ova and 
parasite เป็นต้น 
 -  ขอ ใ ห้ พั ฒนา digital slide เพื่ อทดแทน 
specimen สด ที่อาจหาได้ยากข้ึนในอนาคต  
 - เพิ่มนํ้าหนักความสําคัญของการพัฒนา non-
technical skills ในกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ active 
learning 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของรายวชิาโรคของ
ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และระบบประสาท 
(วพมบก 306) และรายวชิาโรคของระบบทางเดิน
หายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดิน
ปัสสาวะ (วพมบก 307) ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings จากห้องระพี 
สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 15 
ม.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 15 ม.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรยีนตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู้รายวชิาโรคของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง 
และระบบประสาท (วพมบก 306) และรายวชิาโรคของ
ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และ
ระบบทางเดินปัสสาวะ (วพมบก 307)  ผ่านทางระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings จาก
ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
 คณะกรรมการฯ ได้ ใ ห้ ข้ อมู ลป้ อนกลับและ
ข้อเสนอแนะที่สําคัญไว้ ดังนี้  
 - มีการจัดแบ่งกลุ่ม นพท./นศพ.วพม. ตามผล
คะแนนสอบ เพื่อกํากับดูแลกลุ่มผู้ เรยีนที่ ต้องพัฒนา
ศักยภาพ โดยมีอาจารย์กํากับดูแลตลอดระยะเวลาการ
เรยีนรู้ เพื่อให้สามารถติดตามปัญหาด้านการเรยีน และ
ช่วยเหลือได้ทันที 
 - มี  simulation lab โดยจําลองปฏิกิร ยิาการ
ตอบสนองของสัตว์ทดลองต่อการใช้ยาต่าง ๆ  
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 - ขอให้ทบทวนการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ และ
การประเมินผลใน มคอ.3 ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
รายวชิา และสอดคล้องกับระยะเวลาของการเรยีนรู้ โดยเพิ่ม
สัดส่วนของกิจกรรมเรยีนรู้แบบ active learning ให้
เหมาะสมกับผลการเรยีนรู้ที่กําหนดไว้ในรายวชิา  
 - เพิ่มนํ้าหนักความสําคัญของการพัฒนา non-
technical skills โดยเน้นให้อาจารย์ประจํากลุ่มให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรยีนในกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ 
active learning 
 - พัฒนาคู่มือรายวชิา โดยระบุช่วงเวลาการประกาศผล
คะแนน การอุทธรณ์ผลคะแนน การสอบแก้ตัว แนวทางการ
พัฒนาผู้เรยีนที่มีผลการเรยีนต่ํากว่าเกณฑ์ หรอืพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม เพื่อให้ นพท./นศพ.วพม. สามารถวางแผนการ
เรยีนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่3 ของปี 
พ.ศ. 2564 (3/64) คอื 18-24 ม.ค. 64  

• 20 ม.ค. 64 0900 การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการประชุม IMRC 2020 ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  

• 20 ม . ค .64 1330 ก า รปร ะ ชุ ม  นขต . วพม . 
ประจําเดือน ม.ค. 64 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings  

• 22 ม.ค.64 1300 การประชุมกองอํานวยการ วพม. 
ประจําเดือน ม.ค. 64 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 
3 ตึกอํานวยการ วพม.  
 

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

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   24 ม.ค. 64  
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