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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 35 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
21 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร ตรวจเยี่ยมการทําสัญญา
เข้าเป็น นพท.วพม. รุ่นที่ 46 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง
บรรยาย 1 ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เมื่อ 24 
พ.ค. 64  

 เมื่อเวลา 0930 วันที่ 24 พ.ค. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร ตรวจ
เย่ียมการทําสัญญาเข้าเป็น นพท.วพม. รุ่นที่ 46 ของ
คณะกรรมการทําสัญญาฯ วพม. ณ ห้องบรรยาย 1 ช้ัน 1 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. โดยในปีนี้ทางคณะกรรมการ
ทําสัญญาฯ ได้นัดหมายให้นิสิตเตรยีมแพทย์ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน ทบ. จํานวน 20 นาย รวมทั้ง
ผู้ปกครองและผู้รับรอง เข้ามาทําสัญญาตามกําหนดเวลา
เป็น 4 ช่วงเวลา ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ทั้งนี้เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลัน่กรองหลกัสตูร วพม. ผ่านทางระบบออนไลน์
จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. เมื่อ 24 พ.ค. 64  

 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 24 พ.ค. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร วพม. ผ่านทาง
ระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เพื่อเตรยีมความพร้อมสําหรับการช้ีแจง 
ต่อ คกก.กลั่นกรองหลักสูตร ม.มหิดล ในวันที่ 27 พ.ค. 64 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  

- ทบทวนผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
และผลการเรยีนรู้ย่อย (SubPLOs) หลังการแก้ไขจากการ
ประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

- ความเช่ือมโยงของ PLOs และ SubPLOs กับ 
มาตรฐานผลการเร ียนรู้ ตาม มคอ. (TQF), เกณฑ์
มาตรฐานสากลสําหรับการศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME), 
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Domain of learning ตาม Bloom Taxonomy รวมทั้ง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  

- ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับ
หลักสูตรสู่รายวชิา - จําแนกตามช้ันปี 

- โครงสร้างหลักสูตรหลังปรับปรุงรายวชิาในหมวด
วชิาศึกษาทั่วไป และหมวดวชิาเฉพาะ ทั้งนี้โดยที่จํานวน
หน่วยกิตคงเดิม 

- สรุปการปรับช่ือรายวชิาวทิยาศาสตร์ระบบสุขภาพ 
(Health Systems Science) ทั้ ง 5 รายว ิชาเดิม ตาม
ข้อแนะนํา โดยปรับเป็นรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
วชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จํานวน 3 รายวชิา และ
รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาเฉพาะ 1 รายวชิา และ
กลุ่มวชิาส่งเสรมิศักยภาพของผู้เรยีนตามความสนใจ อีก 1 
รายวชิา รวมทั้งคําอธิบายรายวชิาใหม่ภายหลังการปรับปรุง 

- การปรับปรุงแผนการศึกษารายช้ันปีที่สอดคล้อง
กับโครงสร้างหลักสูตรใหม่  

- การปรับปรุงตารางแสดงตัวบ่งช้ีเพื่อประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน เป็น 2 ตาราง 
ได้แก่ ตัวบ่งช้ีหลักตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 และตัวบ่งช้ีหลักที่ วพม. 
กําหนดเพิ่มเติมในการประกันคุณภาพหลักสูตร การจัดการ
เรยีนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ รายวชิาทีเ่ปิดสอนในชั้น
ปีที่ 6 ของภาควชิาอายุรศาสตร์ กศ.วพม. ในปีการศึกษา 
2563 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 25 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 25 พ.ค. 64 พลตรหีญงิ ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ รายวชิา 
วพมอย 602 ปฏิบัติอายุรศาสตร์ และรายวชิา วพมอย 601 
ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ ของภาคว ิชา
อายุรศาสตร์ กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี 

พันเอก อํานาจ ชัยประเสรฐิ หน.ภอย.กศ.วพม. และ พันเอก 
ณัฐพล สถาวโรดม อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา บรรยาย
สรุปผลการทวนสอบฯ ระดับรายวชิา หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ  
 คกก. ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ ได้ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่จัดให้มีนวัตกรรมการเรยีนรู้ที่
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาผู้ป่วย 
เช่น Body interact มีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ร่วมกับ
ภาควชิาอื่นแบบ horizontal integration เช่น ภาควชิา
จักษุฯ เพื่อมุ่งให้ผู้เรยีนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม มีการฝึกให้ผู้เรยีนสะท้อนคิดผ่านการ
บันทึก logbook มีกิจกรรมแม่ปูพ่อปูและการมอบหมายให้
มีอาจารย์ที่ปรกึษารายบุคคลเพื่อติดตามผู้ เร ยีนเป็น
รายบุคคล ต้ังแต่ช้ันปีที่ 4-6 มีการจัดสอบเพื่อประเมิน
ความ รู้ และทั กษะทางปัญญาใน รู ปแบบ ASCE 
(assessment of special clinical encounter)และ long 
case examination และมีการนําข้อมูลจากผลการสํารวจ
ข้อคิดเห็นของผู้เรยีนมาใช้ในการพัฒนาการจัดรูปแบบการ
เรยีนรู้ตลอดปีการศึกษา 
ผอ.กศ.วพม. และ เสธ.ศพม. ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กําลังใจ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรกิารวัคซีนร่วม 
วพม.-วพบ.-รพ.รร.6 ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎ
เกล้า ณ ห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกลา้
เวชวทิยา วพม. เมื่อ 27 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1315 ของวันที่ 27 พ.ค. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. และ พลตร ีผศ.อารมย์ ขุน
ภาษี เสธ.ศพม. ตรวจเย่ียมเพื่อให้กําลังใจการปฏิบัติงานของ
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เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรกิารวัคซีนร่วม วพม.-วพบ.-รพ.รร.6 
ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ณ ห้องนิรันดร์วชิย 
ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  
 ศูนย์บรกิารวัคซีนร่วม วพม.-วพบ.-รพ.รร.6 ศูนย์
อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จัดต้ังข้ึนตามนโยบายของ 
ผอ.ศพม. ที่ ต้องการให้ วพม. และ วพบ. ร่วมกันเปิด
ศูนย์บรกิารวัคซีน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ รพ.รร.6 ในการ
ให้บรกิารฉีดวัคซีนให้แก่กําลังพลและครอบครัว รวมทั้ง
หน่วยราชการและประชาชนทั่วไป ซ่ึงในวันแรกเป็นการ
ให้บรกิารฉีดวัคซีนให้แก่กําลังพลของ วพม. จํานวน 149 
นาย เพื่อทดสอบระบบและข้ันตอนในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ฯ โดย รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
วชิาการ ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควดิ 19 พร้อมกับ
กาํลังพลของ วพม. ด้วย 
 ในโอกาสนี้ทาง ผอ.กผง.ศพม. ได้มอบชุด PPE จํานวน 
100 ชุด ให้กับทาง วพม. โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
เป็นผู้แทนรับมอบ  
 หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน ทางคณะทํางานฯ ได้จัด
ประชุมเพื่อทบทวนผลการดําเนินงาน และหารอืแนวทางการ

ปรับระบบและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้กระบวนการ
ให้บรกิารมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน    
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ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย คกก. พิจารณากลัน่กรองหลกัสตูร 
วพม. ชี้แจงการปรับผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตรและ
ผลลัพธ์การเรยีนรู้ย่อย รวมทั้งตารางแสดงความคาดหวัง
ของผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวชิา - จําแนก
ตามชั้นปี ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ม.มหิดล 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 27 พ.ค. 64 

 เมื่อเวลา 1430 ของวันที่ 27 พ.ค. 64 พลตรหีญงิ ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย คกก. พิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร วพม. ช้ีแจงการปรับผลลัพธ์การเรยีนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การเร ียนรู้ ย่อย 
(SubPLOs) รวมทั้งตารางแสดงความคาดหวังของผลลัพธ์
การเรยีนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวชิา - จําแนกตามช้ันปี ต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ม.มหิดล ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. รวมทั้งรายงานการปรับโครงสร้างหลักสูตรใน
ส่วนของหมวดวชิาศึกษาทั่วไปและหมวดวชิาเฉพาะ ตามที่ 
คกก. กลั่นกรองฯ ได้เคยเสนอแนะไว้ในคร้ังก่อน 
 ในโอกาสนี้ คกก.กลั่นกรองหลักสูตร ม.มหิดล ได้
แนะนําให้จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตาม
ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และผลลัพธ์การ
เรยีนรู้ย่อย (SubPLOs)  รวมทั้งตารางแสดงความคาดหวัง
ของผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวชิาจําแนกตามช้ัน
ปีที่ได้นําเสนอ และส่งให้ทางทีมงานเลขานุการ เพื่อนําเข้าสู่
การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
คร้ังต่อไป  

ผอ.สวพท. และ ผอ.วพบ. ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กําลังใจการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีข่องศูนย์บรกิารวัคซีนร่วม วพม.-
วพบ.-รพ.รร.6 ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ณ 
ห้องนิรันดร์วชิย ชั้น 2 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา วพม. 
เมื่อ 28 พ.ค. 64 
 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64 พลตร  ีธํารงโรจน์ เต็มอุดม 
ผอ.สวพท. และ พลตรหีญิง ดร.อมราภรณ์ หมีปาน ผอ.วพบ. 
ตรวจเย่ียมเพื่อให้กําลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์บรกิารวัคซีนร่วม วพม.-วพบ.-รพ.รร.6 ศูนย์อํานวย
การแพทย์พระมงกุฎเกล้า ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  
 วันที่สองของการเปิดให้บรกิารของศูนย์บรกิารวัคซีน
ร่วม วพม.-วพบ.-รพ.รร.6 ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎ
เกล้า ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเป็นการให้บรกิารฉีดวัคซีนให้แก่
กําลังพลของ วพม. วพบ. สพธ. สวพท. และ บก.ศพม. จํานวน 
300 นาย สรุปยอดกําลังพลที่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งสองวัน 
มีดังนี้ วันที่ 27 พ.ค. 64 จํานวน 149 นาย วันที่ 28 พ.ค. 
64 จํานวน 300 นาย รวม 2 วัน เป็นจํานวนทั้งสิ้น 449 
นาย แบ่งเป็น 

- วพม. จํานวน 264 นาย 
- บก.ศพม. จํานวน 22 นาย 
- สพธ. จํานวน 22 นาย 
- วพบ. จํานวน 61 นาย 
- สวพท. จํานวน 80 นาย 

  หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในวันที่สอง ทาง
คณะทํางานฯ ได้จัดประชุมเพื่อทบทวนผลการดําเนินงาน และ 
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หารอืเพื่อปรับข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนอีก โดยเฉพาะกรณีจะเปิดให้บรกิาร
แก่หน่วยราชการและประชาชนทั่วไปในโอกาสต่อไป  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ตรวจเยี่ยมการตรวจหนังสือ
สัญญาการ เข้ า เ ป็ น  นศพ . วพม .  รุ่ นที่  46 ของ
คณะกรรมการทําสัญญาฯ ณ ห้องประชมุกองอํานวยการ 
ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 27 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 27 พ.ค. 64 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พร้อมด้วย รอง  
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ตรวจเย่ียมการตรวจหนังสือสัญญา

การเข้าเป็น นศพ.วพม. รุ่นที่ 46 ของคณะกรรมการทํา
สัญญาฯ ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม.  
 ทั้งนี้ทาง คกก. ทําสัญญาฯ ได้นัดหมายให้ผู้ทํา
สัญญา ผู้แทนโดยชอบธรรม และผู้ค้ําประกันเข้าประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 1 มิ.ย. 64 เพื่อยืนยันการทํา
สัญญา พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสัญญาฯ เบ้ืองต้น
ดังกล่าวให้ทราบ โดยคณะกรรมการฯ ทั้ง 8 ชุด จะ
ดําเนินการพร้อมกันจากห้องประชุมกลุ่มย่อย LRC ช้ัน 3 
และห้องสมุดย่อย ช้ัน 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  
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กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่22 ของปี 
พ.ศ. 2564 (22/64) คอื 31 พ.ค. – 6 ม.ิย. 64  

• 31 พ.ค. 64 0800 การปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้อง
ระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.   

• 31 พ.ค. 64 1200 การประชุม กอ.วพม. ประจําเดือน 
พ.ค. 64 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ 
วพม. 

• 31 พ.ค. 64 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาศัลยศาสตร์ กศ.วพม. ผ่านทางระบบออนไลน์
จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. 

• 1 มิ.ย. 64 0815 การประชุมเพื่อยืนยันการทําสัญญา
กับ นศพ.วพม. ผู้แทนโดยชอบธรรม และผู้ค้ําประกัน รวมทั้ง
แจ้งผลการตรวจสัญญาเบ้ืองต้น ผ่านทางระบบออนไลน ์

• 1 มิ.ย. 64 1330 การประชุม คกก. สรรหาและคัดเลือก
ครูแพทย์ดีเด่น วพม. ประจําปี 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์
จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. 

• 2 มิ.ย. 64 0700 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน 2564 ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวัง
พญาไท    

• 2 มิ .ย. 64 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือน มิ.ย. 64 ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.   

• 2 มิ.ย. 64 1330 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ภาควชิาสรรีวทิยา กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 4 มิ.ย. 64 0900 การปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้อง
ระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.   

• 4 มิ.ย. 64 1030 การปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ัน
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้องระ
พี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.   

 

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

 

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