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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 35 
ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 22 ของปี พ.ศ. 
2565 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานในกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ พระที่นั่งเทวราช
สภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อ 2 มิ.ย. 65  

 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65 พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณ
ดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากรม
แพทย์ทหารบก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 
พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ ์บรเิวณลานด้านหน้าพระบรมรา
ชานุสาวรย์ีรัชกาลที่ 6 พิธีสวดเจรญิพระพุทธมนต์ พิธีถวาย
เคร ื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล 
ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท ในการนี้
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ศพม. และ นขต.ศพม. ร่วมพิธี
โดยพร้อมเพรยีงกัน 

ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม คกก. อํานวยการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. 
ประจําปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 30 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1500 วันที่ 30 พ.ค. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ 
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม คกก. 
อํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วพม. ประจําปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ จากห้อง
ระพี สาครกิ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พัน
เอก โกมล สมใจสุข หน.ผตก.กอ.วพม. เป็นเลขานุการของการ
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ประชุม ในโอกาสนี้ผู้บรหิาร และกรรมการเข้าประชุมโดย
พร้อมเพรยีงกัน 
 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินการของ คกก. ตรวจ
ร่างกาย (พ.อ. ธิติชัย เกาะสมบัติ ประธานฯ ) คกก. ตรวจ
สุขภาพจิต (พ.อ. ศ.คลินิก ธวัชชัย ลีฬหานาจ ประธานฯ) คกก. 
สอบสัมภาษณ์ (พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร ประธานฯ) และ
เห็นชอบให้ส่งผลให้ ทปอ. ผ่าน กสพท ต่อไป  
 ประธานฯ ขอให้กรรมการนําข้อมูลผลการตรวจร่างกาย 
ผลการทดสอบสุขภาพจิต และผลการสอบสัมภาษณ์ ไปแจ้งให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ สําหรับผลการตรวจร่างกาย ขอให้แจ้งให้
ผู้ปกครองและนักเรยีนทราบเพื่อติดตามผลการรักษาต่อไป 
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม คกก. การศึกษา วพม. 
วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาผลการศกึษาของ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม ผ่านระบบออนไลน์
จากห้องระพ ีสาครกิ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
เมื่อ 1 มิ.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1500 วันที่ 1 มิ.ย. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนดั
ศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม คกก. การศึกษา 
วพม. วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาผลการศึกษาของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม. โดยมี พันเอกหญิง ณัชชนม์ เจรญิผล หน.ผปว.กอ.วพม. 
เป็นเลขานุการของการประชุม ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และกรรมการ
เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 
6 จํานวน 2 นาย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขของ
การสําเร็จการศึกษา สําเร็จการศึกษาเพิ่มเติม และให้
รายงานขออนุมัติปรญิญาไปยังมหาวทิยาลัยมหิดลต่อไป  
 นอกจากนี้ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้ กศ.วพม. ออก
ประกาศ เร ื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ัน
ปีที่ 6 ที่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขของการ
สําเร็จการศึกษา เพื่อให้ข้ึนปฏิบัติงานที่ รพ.รร.6 เพื่อฝึกฝน
ทักษะทางคลินิกในระหว่างที่รอการสอบที่เกี่ยวข้อง 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมชี้แจง คกก. สอบ
สั มภาษณ์ เพื่ อคั ดเลื อกบุ คคลเข้ าศึ กษาหลั กสู ตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ประจําปี 2565 ผ่านระบบ
ออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วพม. 
(PCM Simulation Center) เมื่อ 30 พ.ค. 65 
 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมช้ีแจง คกก. สอบ
สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วพม. ประจําปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้อง
ประชุมช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วพม. (PCM Simulation 
Center) โดยหัวข้อสําคัญที่ช้ีแจงมีดังนี้ 
 - การลงนามในหนังสือสําแดงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ผู้มีรายช่ือเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 - ยอดผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และการจัดกรรมการสอบ
สัมภาษณ์เป็น 15 กลุ่ม  
 - ข้ันตอนการสัมภาษณ์ เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ 
แบบประเมินการสัมภาษณ์ และระบบการบันทึกผลการ
สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ หลักเกณฑ์การตัดสินผลการ
สัมภาษณ์ และเกณฑ์การสัมภาษณ์รอบที่ 2 
 - การนัดหมายการประชุมสรุปผลการสัมภาษณ์ 
 หลังจากนั้น คกก.สอบสัมภาษณ์ ได้แยกย้ายกันไป
ปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ทั้ง 15 ห้อง และมา
ประชุมสรุปผลการสัมภาษณ์ ก่อนที่จะนําผลการสอบ
สัมภาษณ์ไปนําเรยีนให้ คกก.อํานวยการคัดเลือกฯ ทราบและ
เห็นชอบต่อไป 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาเภสชัวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลนจ์าก
ห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 31 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 31 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. 
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาเภสัชวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ. กศม ภังคานนท์ หน.ภภว.กศ.วพม. 
บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2564 หลังจาก
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นั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. คณาจารย์ และ จนท.
ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ช่ืนชมผู้บรหิาร คณาจารย์ 
ที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน รวมทั้งการวัด
และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปเนื้อหาให้เข้าใจ
และง่ายต่อการนําไปใช้ ส่งผลให้ นพท./นศพ.วพม. มีความรู้
และสามารถทําคะแนน NL-1 ได้ดี มีรูปแบบการเรยีนรู้ที่
ส่ งเสร ิม active learning (CBL, TBL และ PBL) โดย
เช่ือมโยงกับโจทย์ปัญหาผู้ ป่วยที่พบบ่อย มีการพัฒนา
รูปแบบการเรยีนรู้โดยใช้สถานการณ์จําลอง (simulation-
based learning) รวมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรคจากผู้เรยีน
เพื่อนํามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการนําเสียงของผู้เรยีนมา
พัฒนาปรับปรุงการเรยีนการสอน (การใช้ ACLS guideline) 
รวมทั้งการวัดและประเมินผล (จํานวนคร้ังของการจัดสอบ) 
คณาจารย์มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบงานส่วนกลาง
ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เช่น IRB, คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งวชิาการ, หน่วยแพทยศาสตรศึกษา, เวชสารแพทย์
ทหารบก และ J SEA MED ผู้บรหิารและอาจารย์สามารถ
พัฒนาเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อ

พัฒนางานวจิัยและโครงการบรกิารทางวชิาการ มีการจัด
ประชุมวชิาการทางเภสัชวทิยาอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวจิัย
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และนวัตกรรมที่โดดเด่น 
สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่ภาควชิาอื่นได้ มีการส่งเสรมิ 
นพท./นศพ.วพม. ให้มีผลงานวจิัยตีพิมพ์หรอืนําเสนอใน
ระดับชาติและนานาชาติ มีการพัฒนาปรับปรุงตําราอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะ case-based medical pharmacology 
และ pharmacology concepts มีการสร้างความผูกพันและ
สร้างขวัญกําลังใจให้กับทั้งคณาจารย์และบุคลากรในภาควชิา
ฯ ทําให้การทํางานเป็นไปได้อย่างราบร ื่น เป็นผู้นําในการสร้าง
มาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่การได้รับการรับรอง
มาตรฐานในระดับสากล  
ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุม คกก. คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฯ ของ กสพท ประจําปี 
2565 ผ่านระบบออนไลน ์เมื่อ 31 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1500 ของวันที่ 31 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. 
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุม คกก. คัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฯ ของ กสพท ประจําปี 
2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม เป็น
ประธานการประชุมฯ โดยวาระการประชุมที่สําคัญ คือ การ
รับรองผลการสอบสัมภาษณ์ ก่อนที่จะส่งรายช่ือผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์และตรวจสุขภาพไปให้ ทปอ. ต่อไป   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 
6/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 1 มิ.ย. 65 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 1 มิ.ย. 65 พล.ต. ผศ. 
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.ก
ศ.วพม. คร้ังที่ 6/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพ ีสาครกิ 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยสาระสําคัญของการ
ประชุม มีดังนี้  
 - ผอ.กศ.วพม. ขอบคุณ หน.ภาควชิา และ หน.นขต. ที่ได้
ปฏิบัติภารกิจสําคัญจํานวนมากในห้วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้
ลุล่วงไปด้วยดี 
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 - ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สัปดาห์ที่ 5-9 
ห้วงวันที่ 30 พ.ค. - 3 ก.ค. 65 
 - กําหนดการตัดสินผลการศึกษา ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2564   
 - กําหนดการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม.ช้ันปีที่ 2, 3 
และ 5 ปีการศึกษา 2565 
 - ผลการสอบประมวลความรอบรู้ของคณะแพทยศาสตร์ศิ
รริาช ม.มหิดล รอบพิเศษ (นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 5,6/ 2564) 
 - การพบปะพูดคุยของผู้บรหิาร วพม. กับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ที่สอบไม่ผ่าน NL-1 รอบ เม.ย. 65  
 - ปฏิทินการประชุมและพิธีการของ วพม. ในห้วง มิ.ย. - 
ก.ค. 65 
 - โครงการอาจารย์ที่ปรกึษารายยาว ปีการศึกษา 2565 
 - กําหนดการตรวจเย่ียมการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา วพม. โดย จก.ยศ.ทบ. และคณะ (22 มิ.ย. 65) 
 - รายงานผลการศึกษา นพท./นศพ.วพม .ช้ันปีที่ 2 และ 
3 ปีการศึกษา 2564  
 - การจัดการศึกษาวชิาทหารของนักเรยีนใหม่ ช้ันปีที่ 2 
ปีการศึกษา 2565 รุ่น 47 
 - ตารางการศึกษา ปี 2-6 ปีการศึกษา 2565  
 - การพิจารณาตัดสินผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 6 เพิ่มเติม 
 - แนวทางปฏิบัติสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2564 ที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการสรรหาและคัดเลือกครูแพทย์ดีเด่นฯ วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา วพม. เมื่อ 1 มิ.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1130 ของวันที่ 1 มิ.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดุสติ 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. ในฐานะรองประธาน คกก. เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการสรรหาและคัดเลือกครู
แพทย์ดีเด่นฯ วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่าย

บรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และกรรมการเข้าประชุมโดย
พร้อมเพรยีงกัน  
 ที่ประชุมฯ เห็นชอบผลการพิจารณาของ คกก. ชุดต่าง ๆ  
ดังนี้  
 - คกก. คัดเลือกครูแพทย์ดีเด่น  
 - คกก. คัดเลือกบุคลากรสนับสนุนดีเด่น  
 - คกก. คัดเลือก นพท. ดีเด่นเพชรพระมงกุฎ  
 - คกก. คัดเลือกผลงานวจิัยดีเด่นที่ตีพิมพ์ในวารสาร J 
SEA Med  
 - ศิษย์เก่า วพม. ดีเด่นด้านต่าง ๆ   
 ที่ประชุมฯ มอบให้ผู้บรหิารพิจารณาคัดเลือกรายช่ือ
ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อ วพม. และครูแพทย์ดีเด่นด้านการบรหิาร  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลนจ์ากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 1 มิ.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 1 มิ.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดสุติ 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ. พฤษพงศ์ ศรสีวัสด์ิ 
หน.ภทช.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปีการศึกษา 
2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. 
คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ช่ืนชมผู้บรหิาร คณาจารย์ 
ที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้ง
เวชศาสตร์ทหาร และเวชศาสตร์ชุมชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
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ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการฝึกปฏิบัติการ
เพชราวุธ ซ่ึงจําเป็นต้องเปลี่ยนพื้นที่ฝึกมาเป็นจังหวัดลพบุร ี
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษา โดยนํานวัตกรรม
ด้านการศึกษา (TBL, SBL) มาใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
เพื่อให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนรู้ มี การพัฒนา
ให้นักเรยีนมีทักษะการอ่านบทความวจิัยทางการแพทย์ โดย
จัดให้มี check-list ก่อนพบอาจารย์ที่ปรกึษาประจํากลุ่ม 
รวมทั้งการพัฒนาการเขียนโครงร่างการวจิัยเป็นรายบุคคล 
และการทําวจิัยเป็นรายกลุ่มของ นพท./นศพ.วพม. ส่งผลให้
นักเรยีนมีทักษะในการทําวจิัย และสามารถผลิตผลงานวจิัยที่
นํามาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาระดับชุมชน 
มีการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ และประเมินความก้าวหน้า
ของผู้ เรยีน เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปใช้ในการสอบ 
national license ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผลการสอบมี
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ มีการรับฟังเสียงของ
ผู้เรยีน รวมทั้งรวบรวมวเิคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศที่
สามารถนําไปปฏิบัติได้ (actionable information) เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
การใช้แบบประเมินในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการประเมิน 
soft skills การให้นักเรยีนฝึกสะท้อนคิด (reflection) หลัง
การจัดประสบการณ์เรยีนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มีการใช้
สถานการณ์จําลองเพื่อพัฒนาทักษะการพูดคุยกับชาวบ้านใน
ชุมชน และทักษะการขอให้ชาวบ้านยินยอมเข้าร่วมโครงการ
สํารวจสภาวะสุขภาพของชุมชน คณาจารย์ของภาควชิามีค 

วามสามารถด้านงานวจิัย สามารถพัฒนางานวจิัยได้ดี มี
ผลงานวจิัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งมีงานวจิัยด้านแพทยศาสตรศึกษาไปนําเสนอในการ
ประชุมวชิาการระดับชาติ และนานาชาติ มีการจัดระบบการ
จัดการเรยีนการสอนและการประเมินผลในรูปแบบ online ได้
เป็นอย่างดี รวมถึงอาจารย์ในภาควชิาได้ให้การสนับสนุน
ภาควชิาอื่นในการจัดการเรยีนการสอนได้ นอกจากนีเ้จ้าหน้าที่
ภาควชิาฯ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการจัดการสนับสนุนการเรยีน
การสอน ทั้งในภาคที่ต้ัง และภาคสนามได้เป็นอย่างดี 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การศกึษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อพจิารณาตัดสินผลการศึกษาของ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องระ
พี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 2 
มิ.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 2 มิ.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา ช้ันปีที่ 4 เพื่อพิจารณาตัดสินผลการศึกษาของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย
สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - วชิาที่เปิดสอนมีจํานวนทั้งสิ้น 13 รายวชิา รวม 45 
หน่วยกิต 
 - นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 เข้า
รับการศึกษาทั้งสิ้น 97 นาย (ตารางพิเศษ 2 นาย) 
 ที่ประชุมฯ รับทราบและเห็นชอบผลการศึกษาของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ตามที่ หน.ภาควชิา/ประธาน 
คกก.รายวชิา รายงาน   
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชมุคณะทาํงาน
เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท เพื่อหารอื เร ื่อง การจัด
มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครอืข่ายฯ คร้ังที่ 5 ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 2 มิ.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 2 มิ.ย. 65 พ.อ. ศ. ราม รังสนิธุ ์
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมคณะทํางาน
เครอืข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท เพื่อหารอื เร ื่อง การจัด
มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครอืข่ายฯ คร้ังที่ 5 ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. โดยมี พ.อ.หญิง ผศ. สนิตรา 
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ศิรธิางกุล ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
เลขานุการของการประชุม  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - กําหนดการมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครอืข่าย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท คร้ังที่ 5 รวมทั้งหัวข้อการบรรยาย
พิเศษ/ การอภิปรายหมู ่(รายช่ือวทิยากรพิเศษ)  
 - กําหนดส่งรายช่ือวทิยากรของแต่ละสถาบัน รวมทั้ง
บทคัดย่อของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 - แบบฟอร์มการเขียนบทคัดย่อที่จะนํามาลงในหนังสือ
คู่มือมหกรรมคุณภาพฯ  
 - ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ อจ. และ 
นักศึกษา ส่งผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ เกี่ยวกับ
การศึกษาเข้าร่วมนําเสนอในรูปแบบโปสเตอร์และปากเปล่า   
กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 23 ของปี 
พ.ศ. 2565 (23/65) คือ 6-12 มิ.ย. 65  

• 6 มิ.ย. 65 0800 การปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปี
ที่ 5 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์  

• 6 มิ.ย. 65 1100 การประชุม คกก. การศึกษา ช้ันปีที่ 2 
เพื่อตัดสินผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 

• 6 มิ.ย. 65 1330 การประชุม คกก. จัดการประชุม IMRC 
2022 ผ่านระบบออนไลน์  

• 7 มิ.ย. 65 0900 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ 

• 7 มิ.ย. 65 1330 พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกําลังพล 
วพม. ประจําปี 2565 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 7 มิ.ย. 65 1430 การประชุมหารอื เร ื่อง การบรหิาร
อาคารหอพัก นรพ.วพบ./นพท.วพม. ณ ห้องประชุม วพบ.  

• 8 มิ.ย. 65 1300 การประชุม นขต.พบ. และหน่วยสาย
แพทย์ ทบ. ผ่านระบบออนไลน์ 

• 8 มิ.ย. 65 1330 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ AI 
Chatbot Workshop (by BOTNOI group) ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ศสท.  

• 9 มิ.ย. 65 การอบรมทางด้านแพทยศาสตรศึกษาให้แก่
โรงพยาบาลสมทบ 

• 10 มิ.ย. 65 0900 การประชุม คกก. บรหิาร กสพท ผ่าน
ระบบออนไลน์จากวทิยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ม.อุบลราชธาน ี
 
 

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

 

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



7 VOL.6 NO.22 (WEEK 35: MAY 30 – JUN 5, 2022) 
 

 

  


