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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 30 
ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 17 ของปี พ.ศ. 
2565 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้าวันพุธ ประจํา
สัปดาห์ ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 27 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 0800 วันที่ 27 เม.ย. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ 
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้าวัน
พุธ ประจําสัปดาห์ ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 ที่ประชุมฯ หารอืเพื่อเตรยีมความพร้อมในการจัดงาน
สานสัมพันธ์ วพม. และผู้ปกครองนิสิตเตรยีมแพทย์ รุ่นที่ 47 
ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 30 เม.ย. 65 ซ่ึงจะถ่ายทอดสดจาก
ห้องประชุม 25 ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  
ผอ.วพม. เป็นประธานในพธิมีอบเงนิชว่ยเหลอืบตุรกาํลงั
พลที่มีความต้องการพิเศษของ รพ.รร.6 และ วพม. ซึ่ง
จัดขึ้นโดยมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ณ ห้องมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลมิพระ
เกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อ 28 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1000 วันที่ 28 เม.ย. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ 
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือ
บุตรกําลังพลที่มีความต้องการพิเศษของ รพ.รร.6 และ วพม. 
ซ่ึงจัดข้ึนโดยมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ณ ห้องมรูสุวรรณ ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. 
และ รอง ผอ.รพ.รร.6 ให้เกียรติร่วมพิธีด้วย   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาวสิัญญีวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลนจ์ากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 25 เม.ย. 65 

 เมื่อเวลา 0820 ของวันที่ 25 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. 
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาวสิัญญีวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ.หญิง ศิรลิักษณ์ ชํานาญเวช 
หน.ภวญ.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปี
การศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./
นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ช่ืนชม หน.ภาควชิาและ
คณาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
การศึกษาที่มุ่งผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนให้เกิด
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ มีรูปแบบการเรยีนรู้แบบ 
active learning  ที่หลากหลาย เช่น PBL และ CBL  
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สอดคล้องกับบรบิทของภาควชิาฯ มีการพัฒนาการเรยีนรู้
ในรูปแบบ simulation-based learning อย่างต่อเนื่อง
และครบวงจร โดยเพิ่มเติมหัวข้อการเรยีนรู้ที่สําคัญ เช่น 
crisis management (intra-op และ post-op) (good 
practice) มีการเรยีนรู้แบบ experiential learning 
ในช่วงอยู่เวรนอกเวลา โดยให้ผู้เรยีนสรุปสิ่งที่ได้เรยีนรู้และ
นํามาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม morning report มีการ
ติดตามประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะในการใส่
ท่อช่วยหายใจตามกรอบแนวคิด EPA โดยใช้ Mini-CEX 
และส่งเสรมิให้แพทย์ประจําบ้านมีบทบาทในการให้
ข้อแนะนําเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรยีน มีการเตรยีมความ
พร้อมของ นพท./นศพ.วพม. โดยให้ศึกษาบทเรยีน E-
learning ใน  Moodle platform ล่ ว งหน้ าก่ อน ข้ึ น
ปฏิ บั ติ งานจร ิง รวมทั้ งพัฒนา website ใ ห้ เ ป็ น
แหล่งข้อมูลสําหรับผู้เรยีน มีการประชุมเพื่อรับฟังเสียง
ผู้เรยีนเพื่อนําปัญหาและอุปสรรคในการเรยีนรู้มาพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีการปรับปรุงการเรยีนการ
สอนและสวัสดิการของผู้ เรยีน รวมทั้งนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อการสอนที่ทันสมัยมาปรับใช้อย่าง
เหมาะสมกับบรบิทของภาควชิาฯ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 25 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 25 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. 
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม. ผ่าน 

ระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ. ธิติชัย เกาะสมบัติ หน.
ภวค.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปีการศึกษา 
2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. 
แพทย์ประจําบ้าน คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์มีความมุ่งมั่นที่จะนําแนวคิดของการดูแลผู้ป่วย
แบบองค์รวมและทักษะการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวมา
จัดการเรยีนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การฝึกตรวจ
รักษาผู้ ป่วยนอก การเย่ียมบ้านผ่านระบบออนไลน์  
การศึกษาดูงานระบบบรกิารปฐมภูมิผ่านระบบออนไลน์ 
รวมทั้งการฝึกการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะ เป็นต้น มี
การจัดการเรยีนการสอนทักษะการสื่อสารในบรบิทจําเพาะ
ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกัน
ระหว่าง นพท./นศพ. และแพทย์ประจําบ้าน ทําให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรยีนรู้ของทั้ง นพท./นศพ. และแพทย์
ประจําบ้าน ภาควชิาฯ ส่งเสรมิให้ นพท./นศพ. ฝึก
ปฏิบัติการตรวจผู้ป่วยนอกด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ให้ 
feedback หลังฝึกปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเย่ียม
บ้านเป็นแบบออนไลน์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลสมทบ 
เพื่อให้ผู้ เรยีนได้เห็นตัวอย่างของการเย่ียมบ้านแม้จะมี
ข้อจํากัดที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ ภาควชิามี
ผลงานวจิัยที่ส่งผลให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวชิาการที่สูงข้ึน  
ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ 
มหาวทิยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์ คร้ังที่ 1/ 2565 ใน
ฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสํานกังานอธกิารบดี ม.นราธิวาส
ราชนครนิทร์ เมื่อ 26 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 26 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมคณะกรรมการสภาวชิาการ ม.
นราธิวาสราชนครนิทร์ คร้ังที่ 1/2565 ในฐานะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากห้องประชุม ช้ัน 2 
อาคารสํานักงานอธิการบดี ม.นราธิวาสราชนครนิทร์ โดยมี รศ. 
ดร.อรัญญา เชาวลิต ประธานกรรมการเป็นประธานการประชุม  
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รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิารังสีวทิยา กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 26 
เม.ย. 65 

 เมื่อเวลา 0820 ของวันที่ 26 เม.ย. 65 พ.อ. ศ. ราม 
รังสินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิารังสีวทิยา กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ. ผศ. ชัชชาญ คงพานิช 
หน.ภรส.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปี
การศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./
นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาการเรยีนการสอน รวมทั้ง
การวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการเรยีนการ
สอนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น topic presentation, 
plain film X-ray interpretation, case-based 
study ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรยีนรู้ 
ส่งผลให้ผู้เรยีนมีความพึงพอใจ มีรูปแบบการจัดการเรยีน
การสอนที่หลากหลายเพิ่มเติมจากเดิม ได้แก่ Topic 
assignment และ SDL มีรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน
ที่เป็นทางเลือกโดยมีผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรยีนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ สามารถเลือกเรยีนเพิ่มเติมในเนื้อหา
ของ subspecialty ได้ตามความสนใจ (good practice) 
มีการนํา EPA มาใช้พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนเกี่ยวกับ
ทักษะการตรวจวนิิจฉัยด้วยเคร ื่องอัลตราซาวน์ (Focused 
assessment with sonography in trauma or 

FAST) ส่งผลให้นักเรยีนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 
อย่างมั่นใจ มีการใช้ประโยชน์จากสื่อการสอนที่ทันสมัย 
ได้แก่ e-book ซ่ึงสามารถเข้าถึงได้ครอบคลุมทุกระบบ 
อาจารย์และแพทย์ประจําบ้านเอาใจใส่และดูแล นพท./
นศพ.วพม. เป็นอย่างดีทั้งในและนอกห้องเรยีน ทําให้ 
นพท./นศพ.วพม. มีความประทับใจและต้ังใจที่จะนําความรู้
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 

ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมคณะอนุกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ คร้ังที่ 
2/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อ 26 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 26 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. 
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. ในฐานะที่ปรกึษาฯ เข้าประชุม
คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรยีนตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ คร้ังที่ 2/ 2565 ผา่นระบบออนไลน์ 
โดยมี  พ .อ .หญิ ง รศ. นภอร ภาว ิจิ ตร ประธาน
คณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม โดยมี  
อนุกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน สาระสําคัญของ
การประชุม มีดังนี้  
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 - รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ ระยะที ่1 ปีการศึกษา 2564  
 - แผนการประเมินคุณภาพบัณฑิต (แพทย์ใช้ทุนปีที่ 
2 และ 3) ที่ปฏิบัติงานในสังกัด สธ. และ ทบ. ทั้งในส่วนของ
ข้อมูลเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ  
 - รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตที่เข้ามารับ
การฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจําบ้านที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า  
ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร วพม. เข้าฟังการนําเสนอ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบสารสนเทศบรหิาร
การศึ กษา โดยผู้ แทนบร ิษั ท  Vernity Company 
Limited (ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน REXX) ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 27 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 0930 ของวันที่ 27 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. 
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร วพม. 
และผู้แทน คกก. สารสนเทศ วพม. เข้าฟังการนําเสนอ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบสารสนเทศบรหิาร
การศึกษาโดยผู้แทนบรษัิท Vernity Company Limited 
(ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน REXX) ผ่านระบบออนไลน์จาก
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาระบบสารสนเทศบรหิารการศึกษาของ วพม. 
ตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร ื่อง การดูแลรักษาภาวะปวดเบื้องต้นด้วยตนเอง ตาม
หลักดุลยภาพบําบัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ (PCM Sim Center) วพม. เมื่อ 28 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 28 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. 
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร ื่อง การดูแลรักษาภาวะปวดเบ้ืองต้นด้วย
ตนเอง ตามหลักดุลยภาพบําบัด ณ ห้องประชุมช้ัน 2 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (PCM Sim Center) วพม. ซ่ึง
ภาควชิาสรรีวยิา กศ.วพม. ร่วมกับมูลนิธิดุลยภาพบําบัดเพื่อ
อายุและสุขภาพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดข้ึน โดยมี พ.อ.หญิง 
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ผศ. ปนัดดา หัตถโชติ หน.ภสว.กศ.วพม. เป็นผู้กล่าวรายงาน 
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากวทิยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
ได้แก่ ศ.ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล และคุณ วเิศษ วศิิษฎ์
วญิญู รองประธานมูลนิธิดุลยภาพบําบัดเพื่ออายุและ
สุขภาพ ในพระอุปถัมภ์ฯ และ นพ.ฐานิศร์ ช่ืนมีเชาวน์ 
เลขาธิการมูลนิธิฯ และวทิยากรจาก วพม. ได้แก่ พ.อ.หญิง 
ผศ. ดังใจ สุวรรณกิตติ  
 การประชุมคร้ังนี้เป็นหนึ่งในแผนงานและโครงการ
บรกิารวชิาการที่มุ่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่สังคม
ของ วพม.   

รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาโสต นาสิก ลารงิซ์วทิยา 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. 
เมื่อ 28 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 0820 ของวันที่ 28 เม.ย. 65 พ.อ. ผศ. 
ธรรมนูญ ศรสีอ้าน รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาโสต นาสิก ลารงิซ์
วทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. 

ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ. ขจร
เกียรติ ประสิทธิเวชชากูร หน.ภสล.กศ.วพม. บรรยายสรุปผล
การดําเนินการในปีการศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน คณาจารย์ 
และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์มีความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีการ
พัฒนาการเรยีนการสอน online ได้อย่างโดดเด่นและ
นํามาใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรมมีการนํา Microsoft 
Teams มาใช้สนับสนุนการเรยีนการสอนอย่างเด่นชัด 
(good practice) มีการพัฒนาการเรยีนการสอนที่มี
รูปแบบที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน ได้แก่ E-learning และ
การปฏิบัติจรงิ เช่น nasal packing คณาจารย์มีความ
เป็นกันเองกับผู้เรยีน สามารถปรกึษาหารอืได้โดยง่ายทั้งใน
และนอกเวลาราชการ มีการจัดทําคู่มือผู้ช่วยสอนของแพทย์
ประจําบ้านทําให้แพทย์ประจําบ้านเข้าใจบทบาทหน้าที่ได้
ชัดเจนและนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง เช่น ปลอกนิ้วสําหรับ
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การทํา FNA เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ทําหัตถการ 
และให้ความสําคัญในเร ื่องความเสี่ยงของการทําหัตถการ 
(risk awareness) ช่วยให้ นพท./นศพ.วพม. ตระหนักรู้ใน
เร ื่องความปลอดภัยผู้ป่วยจากเวชปฏิบัติ มีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เรยีนและนําข้อเสนอแนะของผู้เรยีนมาใช้
เพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนํา social 
media มาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และผู้เรยีน 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดการประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การ
วจิัยของนักศึกษาแพทย์ หรอื IMRC 2022 ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ เมื่อ 28 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 28 เม.ย. 65 พ.อ. ศ. ราม รัง
สินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดการประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การ
วจิัยของนักศึกษาแพทย์ หรอื IMRC 2022 ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ โดยมี พ.ท. รศ.พันเลิศ ปิยะ
ราช ในฐานะเลขานุการเป็นผู้ดําเนินการประชุม ในโอกาสนี้  
พ.อ. ศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ
กรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืโรงพยาบาล
สมทบ เร ื่อง แนวทางการกํากับดูแล นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่  6 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลสมทบ ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์
จากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เมื่อ 28 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1430 ของวันที่ 28 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. 
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอื
โรงพยาบาลสมทบ เร ื่อง แนวทางการกํากับดูแล นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างปฏิบัติงาน
ที่โรงพยาบาลสมทบ ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์
จากห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา สาระสําคัญของการหารอื มีดังนี ้
 1.) แนวทางการคัดกรองการติดเช้ือโควดิ-19  

 2) ตารางการหมุนเวยีนไปปฏิบัติงานที่ รพ.สมทบ 
และแผนการเดินทาง  
 3) แนวทางการวัดและประเมินผล 
 3.1) Formative evaluation: EPA, student 
reflection & staff feedback  
 3.2) Summative evaluation: Performance 
checklist & academic evaluation    
 4) การเบิกค่าจ้างสอนและค่าดูแลรักษาที่พัก  
 5) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของ
อาจารย์ผู้ดูแล 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม กอ.วพม. 
คร้ังที่ 7/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 29 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 0800 วันที่ 29 เม.ย. 65 พ.อ. ศ. มฑิรุทธ มุ่ง
ถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม กอ.วพม. 
คร้ังที่ 7/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุมกอง
อํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. 
และ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เข้าประชุมด้วย สาระสําคัญของ
การประชุม มีดังนี้  
 - รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ขอบคุณ หน.นขต.กอ.วพม. 
โดยเฉพาะทีมลําเลียงกระบ่ี ที่ได้ช่วยให้การดําเนินการในส่วน
ของ วพม. เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย   
 - หก.กสน.วพม. แจ้งให้ทราบว่าประธาน คกก.ตรวจรับ
งาน ฯ  ได้ตรวจรับงานก่อสร้างในส่วนของช้ัน 7 ของโครงการ
ก่อสร้างศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร เป็นที่



7 VOL.6 NO.17 (WEEK 30: APR 25 - MAY 1, 2022) 
 

 

 

เรยีบร้อยแล้ว คงเหลือในส่วนของงานป้ายช่ืออาคาร และงาน
ปรับปรุงร้ัว วพม.  
 - หน.ผตก.กอ.วพม. ช้ีแจงแผนการดําเนินการคัดเลือก
ผู้รับทุน ทบ. เข้าเป็น นพท.วพม. รุ่นที่ 47  
 - หน.ผบร.กสน.วพม. รายงานความคืบหน้าของการ
จัดหา Monitor ประจําห้อง LRC, ระบบ CCTV, อุปกรณ์
ระบบคอมพิวเตอร์สําหรับโครงการ Smart Library, และ
ครุภัณฑ์ห้องเรยีน Smart Classroom    

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา ชั้นปีที่ 5 และ 6 เพื่อพิจารณาตัดสินผลการ
เรยีนเพิม่เตมิ ณ ห้องระพ ีสาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 29 เม.ย. 65 

 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 29 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. 
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา ช้ันปีที่ 5 และ 6 เพื่อพิจารณา
ตัดสินผลการเรยีนเพิ่มเติม ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 - ผลการเรยีนรายวชิาศัลยศาสตร์ 3 (วพมศศ 501) 
 - ผลการเรยีนรายวชิา ประสบการณ์คลินิกทางกุมาร
เวชศาสตร์ (วพมกม 601) และปฏิบัติการกุมารเวชศาสตร์ 
(วพมกม 602)   
 หลังจากนี้ หน.ผปว.กอ.วพม. จะนําผลสําเร็จการศึกษา
ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 เพิ่มเติม ไปขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษา วพม. ก่อนที่จะ
รายงานให้ทางมหาวทิยาลัยมหิดลทราบต่อไป   
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา วพม. คร้ังที่ 1/ 2565 ณ ห้อง
ระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา เมือ่ 
29 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1100 ของวันที่ 29 เม.ย. 65 พ.อ. ศ. ราม รัง
สินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ในฐานะรองประธาน คกก.
การศึกษา วพม. ทํ าหน้ าที่ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี ผอ.กศ.วพม. รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.กศ.วพม. และกรรมการเข้า
ประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 
6 สําเร็จการศึกษาเพิ่มเติม จํานวน 5 นาย เกียรตินิยม
อันดับ 1 จํานวน 2 นาย เกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 1 
นาย และปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 นาย 
ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร สอบสัมภาษณ์ อจ.วพม. ที่
สมัครขอรับทุนไปศึกษาต่อในระดับปรญิญาโทในต่างประเทศ 
สาขาแพทยศาสตรศกึษา ณ ห้องณีณา-นรัินดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 29 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1430 ของวันที่ 29 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์ อจ.วพม. ที่
สมัครขอรับทุนไปศึกษาต่อในระดับปรญิญาโทในต่างประเทศ 
สาขาแพทยศาสตรศึกษา ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ในโอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. รอง หน.นพศ.วพม. 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ โดยมี พ.ต. ผศ. อนุพงษ์ 
กันธิวงค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ 
ทีม นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการแข่งขัน Pathology contest คร้ังที่ 1 
ซึ่งจัดโดยราชวทิยาลยัพยาธิแพทยฯ์ เมื่อวันที ่28 เม.ย. 65  
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 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 ทีม นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 
ประกอบด้วย  นศพ.สหัสวัต สุขโชติ นศพ.ภัททิรา อนุศาสน์อมร
กุล และ นศพ.สิรกิร พิกุลแก้ว คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
จากการแข่งขัน Pathology contest คร้ังที่ 1 ซ่ึงเป็นการ
แข่งขันตอบปัญหาทางพยาธิวทิยาและนิติเวชศาสตร์ที่จัดข้ึน
โดยราชวทิยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ในปีนี้มี รร.แพทย์
ส่ง นศพ. เข้าร่วมแข่งขันจํานวน 12 สถาบัน 
 ทีมผู้บรหิาร วพม. ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ 
และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยกันส่งเสรมิและสนับสนุน
ในการพัฒนาศักยภาพของ นพท./นศพ.วพม. จนประสบ
ความสําเร็จในคร้ังนี้    

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์ วพม. และ
ผู้ปกครองนิสิตเตรยีมแพทย์รุ่นที่ 47 ประจําปี 2565 ซึ่ง
ถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม 25 ปี ชั้น 7 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เมื่อ 30 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 0830 ของวันที่ 30 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดสุติ 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์ วพม. 
และผู้ปกครองนิสิตเตรยีมแพทย์รุ่นที่ 47 โดยถ่ายทอดสดผ่าน

ระบบออนไลน์จากห้องประชุม 25 ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน ซ่ึงเป็นงานที่จัดข้ึนเพื่อแนะนําให้ผู้ปกครองและนิสิต
เตรยีมแพทย์ รู้จักและเข้าใจบรบิทของ วพม. (ประวั ติ 
วสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เอกลักษณ์ สมรรถนะหลักของ
สถาบัน และอัตลักษณ์ของบัณฑิต) ตลอดจนทราบถึงผลการ
ดําเนินการที่สําคัญของ วพม. ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยัง 

แนะนํา ข้ันตอนการทําสัญญาเข้าเป็น นพท.วพม. และ 
นศพ.วพม. รวมทั้งการเตรยีมเอกสารสําคัญ ค่าใช้จ่ายและ
วธีิการชําระค่าบํารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดจน
การปกครองบังคับบัญชา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สถานที่
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ความเป็นอยู่และอาคารหอพัก และบทบาทของสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. 
 ในโอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายวชิาการ และ รอง ผอ.กศ.วพม. รวมทั้ง หก.กปค.วพม. และ 
หน.ส่วนเก็บเงินรายได้ ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของ
ผู้ปกครอง โดยมี พ.อ.หญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร์ ผช.
ผอ.วพม. ฝ่ายการคลังและบรหิารทรัพยากร เป็นผู้ดําเนิน
รายการ 
กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 18 ของปี 
พ.ศ. 2565 (18/65) คือ 2-8 พ.ค. 65  

• 2 พ.ค. 65 0800 การปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปี
ที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 2 พ.ค. 65 0900 การประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
ช้ันปีที่ 2 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา  

• 2 พ.ค. 65 1030 การประชุม คกก. จัดทําสัญญา นพท./
นศพ.วพม. ประจําปีการศึกษา 2565 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 3 พ.ค. 65 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 5/ 
65 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 3 พ.ค. 65 1100 การประชุม คกก.การศึกษา วพม. คร้ัง
ที่ 2/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 3 พ.ค. 65 1300 การประเมินคุณภาพภายใน ภาควชิา
อายุรศาสตร์ กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์  

• 3 พ.ค. 65 1330 การประชุมหารอืเพื่อเตรยีมการสําหรับ
การเยือน วพม. ของคณะนายทหารจากประเมศอินโดนีเซีย ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 3 พ.ค. 65 1530 การเลือกหน่วยและสถานที่ปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 รุ่นที่ 42 ที่สําเร็จ
การศึกษาและเลือกปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสังกัดกองทัพบก  

• 5 พ.ค. 65 0900 การประเมินคุณภาพภายใน ภาควชิา
พยาธิวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์  

• 5 พ.ค. 65 1300 การประเมินคุณภาพภายใน ภาควชิา
เวชศาสตร์ฟื้ นฟู กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์  

• 6 พ.ค. 65 0930 การนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบรหิารการศึกษา โดยผู้แทนบรษัิท Star Software   

• 6 พ.ค. 65 1300 การชุมตัดสินผลการศึกษา ช้ันปีที่ 2 
(เพิ่มเติม) ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา 

• 6 พ.ค. 65 1330 การนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบรหิารการศึกษา โดยผู้แทนบรษัิท G-able  
 
 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 

 
  พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
 ผอ.กศ.วพม.  
   5 พ.ค. 65  
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