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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 34 
ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 21 ของปี พ.ศ. 
2565 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศ
ร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) วพม. ประจําปี
การศึกษา 2564 ณ ฌาปณสถานกองทัพบก วัดโสมนัส
ราชวรวหิาร เมื่อ 25 พ.ค. 65  

   เมื่อเวลา 1210 ของวันที่ 25 พ.ค. 65 พลโท สุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ จก.พบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
พระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกาย
เพื่อการศึกษา วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
ประจําปีการศึกษา 2564 ณ ฌาปณสถานกองทัพบก วัด
โสมนัสราชวรวหิาร โดยมี ผอ.ศพม. ผอ.วพม./ รพ.รร.6 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ รอง ผอ.กศ.วพม. ให้เกียรติ
ร่วมพิธีด้วย 

 ก่อนหน้านั้นเวลา 1000 พลตร ีสุรศักด์ิ ถนัด
ศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานถวายไทยธรรม กัณฑ์เทศ 
และทอดผ้าบังสุกุล ในพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศ
ร่างกายเพื่อการศึกษา ณ ศาลา 5 วัดโสมนัสราชวรวหิาร 
โดยมีคณะผู้บรหิาร นพท./นศพ.วพม. และญาติของผู้อุทิศ
ร่างกายเพื่อการศึกษาเข้าร่วมพิธีแบบรักษาระยะห่าง และ
จํากัดจํานวนผู้เข้าร่วมพิธี 

ผอ.วพม. เป็นประธานกล่าวต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารและ
คณะ จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสที่เข้าเยี่ยม วพม. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วพม. (PCM 
Simulation Center) เมื่อ 26 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 26 พ.ค. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ 
ถนัดศี ลธรรม ผอ.วพม. ให้การต้อนรับ Maj. Gen. 
Budiman เจ้ากรมแพทย์ทหาร (TNI Surgeon General) 
และคณะ จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเย่ียม วพม. 
ซ่ึ งเป็นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรม "The 6th Thailand-
Indonesia Military Medicine Meeting 2022” เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ ในโอกาสนี้ 



2 VOL.6 NO.21 (WEEK 34: MAY 23-29, 2022) 
 

 

 

พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. บรรยายสรุปเกี่ยวกับ
บรบิทของวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รวมทั้ง
พัฒนาการของหลักสูตรในช่วงที่ผ่านมา และตอบข้อซักถาม
ของทางคณะเกี่ยวกับการบรหิารหลักสูตรของ วพม.  
 Col. Nurrobi ผู้แทนคณะฯ ได้แนะนําให้ทาง วพม. 
รู้จัก Indonesia Defense University (IDU) ซ่ึงก่อต้ังใน
ปี ค.ศ. 2009 จัดการศึกษาทั้งในระดับ Undergraduate 
program, Master or Postgraduate program แ ล ะ 
Doctoral Program สําหรับในส่วนของโรงเรยีนแพทย์ หรอื 
Military Medical College ก่อต้ังในปี ค.ศ. 2020 เปิดรับ
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีละ 75 นาย 
โดยทุกคนจะได้รับทุนจากกองทัพเป็น cadets การฝึกอบรม
ใช้ Semi-military method  
 ในโอกาสนี้ทางเจ้ากรมแพทย์ทหาร (TNI Surgeon 
General) ได้เชิญชวนให้ วพม. ส่งผู้แทนไปเข้าร่วมการประชุม 
7th Thailand-Indonesia Military Medicine Meeting 
2023 ซ่ึงประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในการประชุมคร้ัง
ต่อไป  
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  หลังการประชุมหารอืสิ้นสุด ผอ.วพม. ได้เชิญเจ้ากรม
แพทย์ทหารและคณะ ถ่ายภาพร่วมกันบรเิวณโถงช้ันที่ 1 ของ
อาคารศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร รวมทั้งชม
การสาธิตการฝึกอบรมหลักสูตร Advanced Cardiac Life 
Support (ACLS) และเย่ียมชมอาคารหอพัก สระว่ายนํ้า และ
โรงพลศึกษา โดยมี หก.กปค.วพม. เป็นผู้นําเย่ียมชม 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คกก. จัดทําหนงัสอืสญัญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ชัน้ปีที่ 
2 ปีการศึกษา 2565 เมื่อ 23 พ.ค. 65 
 เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ตรวจเย่ียมการปฏิบัติหน้าที่ของ คกก. 
จัดทําหนังสือสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2565 ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. ห้องประชุม 25 ปี และห้องบรรยาย 1,2 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา   
 หลังจากการทําสัญญาฯ เสร็จสิ้นทางสมาคมผู้ปกครอง
และอาจารย์ วพม. ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
2565 การเลือกต้ังนายกสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ 

วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าท่านใหม ่และเชิญชวนให้
ผู้ปกครองของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 รุ่นที่ 47 สมัครเข้า
เป็นสมาชิกสมาคมฯ พันธกิจของสมาคมผู้ปกครองฯ ได้แก่  
 - สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครองนักเรยีน
แพทย์ กับคณาจารย์ 
 - แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ นพท./นศพ.วพม. 
 - ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ นพท./นศพ.วพม. ให้เพียบพร้อม
ทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม และจรยิธรรม 
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 - ดําเนินการเพื่อสวัสดิการของ นพท./นศพ.วพม. และ
สมาชิก 
 - ร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคม และบุคคล หรอื
คณะบุคคลในอันที่จะพัฒนาและส่งเสรมิให้ นพท./นศพ.วพม. 
มีความรู้ ความประพฤติและคุณธรรมอันดีงามเพื่อเป็น
พลเมืองดีของชาติ 
 - เพื่อส่งเสรมิงานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
 - การดําเนินงานของสมาคม จะต้องไม่ขัดกับนโยบาย
และการบรหิารราชการของ วพม. รวมทั้งไม่เป็นเพื่อพรรค
การเมือง ลัทธิหรอืศาสนาใด 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นผู้แทน ผอ.กศ.วพม. เข้าประชมุ 
คกก. จัดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ฯ ปีการศึกษา 2566 ของ กสพท ผ่านระบบออนไลน ์
เมื่อ 23 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 23 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. ราม รัง
สินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นผู้แทน ผอ.กศ.วพม. เข้า
ประชุม คกก. จัดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฯ ปีการศึกษา 2566 ของ กสพท ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยสาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 -คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือก
บุคคล ฯ ปีการศึกษา 2566 

- สรุปการประชุม ทปอ. เร ื่อง TCAS 66 เมื่อวันที่ 17 
เม.ย. 65 มีรายวชิาสอบคัดเลือกกลาง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัด
ความถนัด (TGAT, TPAT) และกลุ่มวัดความรู้ (A-level) โดย 
TGAT, TPAT สอบในเดือน ธ.ค. 65 (มีทั้ง CBT และ PBT) 
สําหรับ A-level สอบในเดือน มี.ค. 66  

- TCAS66 มีการสมัครสอบ 4 รอบ (รอบ 3,4 ไม่
อนุญาตให้สละสิทธ์ิ ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธ์ิ)  

- กสพท รับสมัครเอง วันที่ 1-20 กันยายน 65 ชําระเงิน
กับ SCB เท่านั้น 

- กสพท สอบแบบกระดาษ เสาร์ที่ 17 ธ.ค. 65  
- สอบแบบเดิม คร ึ่งวัน ช่วงเวลาของแต่ละฉบับ เหมือน

ของปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 1 เวลา 75 นาที ฉบับที่ 2 เวลา 
60 นาที และฉบับที่ 3 เวลา 60 นาที)  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน ์
เมื่อ 24 พ.ค. 65 
 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. 
เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ในโอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และ รอง ผอ.กศ.วพม. 
พร้อมด้วยหัวหน้าภาควชิาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 ผอ.กศ.วพม. กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรยีนทุกคนที่
ได้รับการเลื่อนช้ันมาศึกษาในช้ันปีที่ 4 ซ่ึงรูปแบบการศึกษาจะ
แตกต่างไปจากการเรยีนในช้ันปี 2, 3 นอกจากเน้นการเรยีนรู้
เนื้อหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์ช้ันคลินิกแล้ว นักเรยีน
ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวชิาชีพแพทย์ 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถนะทางวชิาชีพอีกด้วย ดังนั้น
ขอให้ทุกคนให้ความสําคัญกับการประเมินความก้าวหน้าของ
ตนเองในการพัฒนาสมรรถนะทางวชิาชีพตามกรอบแนวคิด 
EPA และนําข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับจากอาจารย์มาพัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงถือว่าเร ื่องนี้เป็น
เร ื่องใหม่ที่ รร.แพทย์ หลายแห่งยังไม่ได้เร ิ่มดําเนินการ หลังจาก
นั้นผู้บรหิาร และ หน.ภาควชิา ได้แนะนําสิ่งสําคัญที่ควรทราบ
เมื่อหมุนเวยีนข้ึนปฏิบัติงานในแต่ละภาควชิา 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมหน่วยที่
เกี่ยวข้องเพื่อเตรยีมความพร้อมรับเจ้ากรมแพทย์ทหาร 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อ 24 
พ.ค. 65 
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 เมื่อเวลา 1000 วันที่ 24 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. ราม รังสินธุ ์
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมหน่วยที่
เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมข้ันตอนการปฏิบัติในการต้อนรับเจ้ากรม
แพทย์ทหาร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ ที่มีกําหนดเข้า
เย่ียม วพม. ในวันที่ 26 พ.ค. 65 เวลา 1330 ผ่านระบบออนไลน์ 
จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย
มี ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมประชุมด้วย 
 ที่ประชุมฯ ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการ
ปฏิบัติในการต้อนรับ โดยแต่ละหน่วยได้รายงานความพร้อม 
ดังนี้ 
 1) สถานที่/ โสตทัศนูปกรณ์ 
 - ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (PCM 
Simulation Center) การจัดโต๊ะ 
 - จุดถ่ายภาพร่วมกัน   
 - ธงประดับที่โต๊ะประธาน 
 - การถ่ายทอดสัญญาณอินเทอร์เน็ต/ zoom 
 2) การจัดอาหารว่าง  
 3) เอกสารสําหรับเจ้ากรมแพทย์ทหารและคณะ ได้แก่ 
J Sea Med, IMRC Program book (2020, 2021) 
 4) ของที่ระลึก   
 5) จุดเย่ียมชม ได้แก่ ห้องประชุมช้ัน 1, ห้องฝึกช้ัน 3 
ห้องอาหาร ช้ันดาดฟ้า หอพักกองการปกครอง สระว่ายนํ้า 
และโรงพลศึกษา  
 6) จุดถ่ายภาพร่วม 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นวทิยากรพิเศษในการอบรม
เพื่อให้ความรู้ เร ื่อง โรคลมร้อน แก่นักเรยีนใหม ่ชั้นปีที่ 2 รุ่น
ที่ 47 ณ ห้องประชมุมงกฎุเวช อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา 
วพม. เมื่อ 24 พ.ค. 65 
 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. ราม รังสินธุ ์รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายวชิาการ ให้เกียรติเป็นวทิยากรให้ความรู้ เร ื่อง โรคลมร้อน 
แก่นักเรยีนใหม่ ช้ันปีที่ 2 รุ่นที่ 47 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. ซ่ึงการบรรยายให้ความรู้
คร้ังนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวชิาทหาร 1 ของ กปค.วพม.  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลนจ์ากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 25 พ.ค. 65 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 25 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. ราม 
รังสินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ.หญิง รศ. นภอร 
ภาวจิิตร หน.ภกม.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการใน
ปีการศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./
นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ช่ืนชมผู้บรหิาร คณาจารย์ 
และอาจารย์อาวุโสที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการศึกษาและการ
บรหิารการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการบรหิาร
จัดการทรัพยากร และมีระบบการดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการ
ใช้งานที่ดี มีการบูรณาการการดําเนินการการจัดการเรยีนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่งผลให้ผู้เรยีน
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มีผลลัพธ์ทางการศึกษาที่น่าพึงพอใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ มีการพัฒนาระบบบันทึกการให้
คําปรกึษารายบุคคลของอาจารย์ที่ปรกึษา (Preceptor)  
แบบออนไลน์ เพื่อวเิคราะห์หาโอกาสในการพัฒนาระบบกํากับ
ดูแลความก้าวหน้าด้านการเรยีนรู้และการพัฒนาทักษะทาง
คลินิกของ นพท./นศพ.วพม. เป็นรายบุคคล แพทย์ประจําบ้าน
ในฐานะผู้ช่วยสอนมีความมุ่งมั่น ใส่ใจในการเรยีนการสอน 
นพท./นศพ.วพม. อย่างเป็นระบบ มีการผลิตผลงานวจิัย 
ผลงานวชิาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ได้รับตําแหน่งทาง
วชิาการ/ได้ตําแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน มีการใช้ EPA มา
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตาม milestone ที่กําหนด 
อย่างเป็นรูปธรรม มีการฝึกให้นักเรยีนสะท้อนคิด และเรยีนรู้
จากกิจกรรมฝึกตรวจรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการฝึกให้ความรู้และ
คําปรกึษาแก่ผู้ปกครองของเด็กที่ OPD มีระบบการแบ่งงาน
ผู้รับผิดชอบด้านการเรยีนการสอนของแต่ละช้ันปีได้อย่างเป็น
ระบบ และมีผู้ประสานงานหลักสําหรับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการบรหิาร
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานธุรการได้เป็น
อย่างดี และตอบสนองต่อการร้องขอของนักเรยีนแพทย์ได้
อย่างรวดเร็ว และมีการส่งต่องานระหว่างบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาศัลยศาสตร์ กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 25 พ.ค. 65 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 25 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. ราม รัง
สินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาศัลยศาสตร์ กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ. ดนัย มีแก้วกุญชร 
หน.ภศศ.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปี
การศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./
นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ช่ืนชมผู้บรหิาร คณาจารย์ 
และอาจารย์อาวุโสที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการจัดการเรยีนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยนํานโยบายด้านการศึกษาของ 
วพม. มาสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดการเรยีนการสอนรูปแบบ 
active learning (Team-based learning, case-based 
discussion) ที่ เน้นการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์
ปัญหาของผู้ป่วย มีระบบการประเมินการสอนและให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่อาจารย์ใหม่ โดยสอดคล้องกับระบบ PSF มีการ
ปรับกิจกรรม case presentation รูปแบบเดิม ซ่ึงเป็น 
passive learning มาพัฒนาเป็ น interesting topics 
เพื่อให้ นพท./นศพ.วพม. เป็นเจ้าของกิจกรรมได้มากย่ิงข้ึน 
โดยสอดคล้องกับ case ผู้ ป่วยที่ เกิดข้ึนจรงิ มีการผลิต
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นวัตกรรมมาใช้ในการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การใช้หุ่นจําลอง needle ventilation มีการจัดการ
เรยีนการสอนที่มีการทํางานเป็นทีม ซ่ึงเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ นพท./นศพ.วพม. มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ
ใช้ในการเรยีนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการ
วัดและการประเมินผล และการพัฒนาคลังข้อสอบโดยใช้ 
Moodle LMS และ Google Classroom อย่างต่อเนื่อง เปิด
โอกาสให้ นพท./นศพ.วพม. เรยีนรู้ในห้องผ่าตัดเล็กเป็นผู้ช่วย
ศัลยแพทย์และฝึกหัตถการ เช่น การเย็บแผล การผูกไหม ใน
ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด มีการจัดการเรยีนการสอน โดยใช้ 
VDO clips ที่จัดทําโดยภาควชิาฯ มาช่วยในการฝึกปฏิบัติ
หัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ และมีหุ่นฝึกทําหัตถการที่
หลากหลาย และยังได้ทําหัตถการที่ต้องปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
โดยแพทย์ประจําบ้านมีส่วนร่วม เช่น การเย็บแผล การใส่สาย
สวนปัสสาวะ และ ICD placement เป็นต้น มีการผลิต
หนังสือและตําราทางด้านศัลยศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ 
และค้นคว้าเพิ่มเติมสําหรับ นพท./นศพ.วพม. อย่างต่อเนื่อง มี
การส่งเสรมิการทําวจิัย และการขอตําแหน่งทางวชิาการของ
คณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุนมีการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนของภาควชิาฯ และสามารถ
สนับสนุนการเรยีนการสอนได้เป็นอย่างดี ตลอดทั้งเอาใจใส่
ดูแล นพท./นศพ.วพม. ได้เป็นอย่างดี 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะทํางาน PSF คร้ังที่ 3/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์จาก
ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 
26 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 26 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. ราม รังสนิธุ ์
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมคณะทาํงาน 
PSF คร้ังที่ 3/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี พ.อ.หญิง ผศ. 
อนุสรา วัฒนจันทร์ เป็นเลขานุการการประชุม ในโอกาสนี้ พ.อ. 
ศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมประชุมด้วย  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  

 - สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การพิจารณา
เกณฑ์สําหรับใช้ประเมินระดับสมรรถนะด้านการเรยีนการสอน
ของอาจารย์ วพม. ตามกรอบสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 65  
 - สรุปเกณฑ์การประเมินระดับสมรรถนะของ อจ.วพม. 
ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา และ
เอกสารอ้างอิง 
 - กําหนดแนวทางส่งเสรมิสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอน
ของ วพม. ในปีการศึกษา 2565 
 - จัดทําแผนการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ในปี
การศึกษา 2565 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ตรวจเยีย่มการปฏบิตัิงานของ คกก. 
ตรวจร่างกายเพื่ อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเจ้า
ฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 27 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 27 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. มฑิรุทธ 
มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานของ 
คกก. ตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
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แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม
สดศร ีและห้อง 25 ปี อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยหลังจากผู้มี
รายช่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ฯ รายงานตัวผ่าน Google Form เมื่อ
วันที่ 25-26 พ.ค. 65 แล้ว จึงเข้ามาตรวจร่างกายและทดสอบ
สุขภาพจิตตามกําหนดที่ วพม. และกําหนดวันสอบสัมภาษณ์
เป็นวันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 65 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชมุคณะทาํงาน 
Health Systems Science (HSS) เพื่อเตรยีมความพร้อม
สําหรับการจัดการเรยีนการสอนในชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 27 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1200 วันที่ 27 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. ราม รังสินธุ ์
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมคณะทํางาน 
Health Systems Science (HSS) เพื่ อเตรยีมความพร้อม
สําหรับการจัดการเรยีนการสอนในช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา ในโอกาสนีท้ีมผู้บรหิารได้เข้าประชุมด้วย 
 ที่ประชุมฯ หารอืในประเด็นสําคัญ ดังต่อไปนี้ 

 - กิจกรรม Early clinical exposure (ECE) เพื่อให้ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ป่วยโรค
เร ื้อรังที่มาติดตามการรักษาที่ รพ.รร.6 เพื่อทําความรู้จักบรบิท
ของผู้ป่วย รวมทั้งผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  
 - การจัดตารางสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 module 
ของ HSS โดยขอให้ อจ. ผู้ รับผิดชอบแต่ละ module ไป
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด  
 - จัดเวลาสําหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสิ่งที่
ได้ เร ียนรู้ผ่ านประสบการณ์ของผู้ ป่ วย (Patient care 
experience sharing)   

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 22 ของปี 
พ.ศ. 2565 (22/65) คือ 30 พ.ค.-5 มิ.ย. 65  

• 30 พ.ค. 65 0800 การสัมภาษณ์ผู้มีรายช่ือผ่านการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปี
การศึกษา 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ (PCM Simulation 
Center) วพม.  

• 30 พ.ค. 65 1500 การประชุม คกก. อํานวยการคัดเลอืก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปี
การศึกษา 2565 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา 

• 31 พ.ค. 65 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควชิาเภสัชวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ 

• 31 พ.ค. 65 1500 การประชุม คกก.คัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาฯ กสพท ประจําปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 

• 1 มิ.ย. 65 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 6/65 
ผ่านระบบออนไลน์  

• 1 มิ.ย. 65 1100 การประชุม คกก. การศึกษา วพม. วาระ
พิเศษ ผา่นระบบออนไลน์  

• 1 มิ.ย. 65 1130 การประชุม คกก. อํานวยการสรรหาและ
คัดเลือกครูแพทย์ดีเด่นฯ ผ่านระบบออนไลน์  

• 1 มิ.ย. 65 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควชิาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ 

• 2 มิ .ย. 65 1330 การประชุมคณะทํางานเครอืข่าย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท ผ่านระบบออนไลน์  
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• 2 มิ.ย. 65 1330 การประชุม คกก. การศึกษา ช้ันปีที่ 4 
เพื่อตัดสินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 
 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
 ผอ.กศ.วพม.  
   6 มิ.ย. 65  
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