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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๔ 
ของป พ.ศ. ๒๕๖๒ และสัปดาหที่ ๑๗ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๒ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี  

รอง เสธ.ทบ. (๑) และคณะ ตรวจเยี่ยม วพม. 

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

การเรียนการสอน  รวมทั้งคุณภาพชีวิตของกําลัง

พลและนักเรียน เม่ือ ๒๓ ม.ค. ๖๒    

 เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๒ พลโท คธายุทธ เสาวคนธ 
รอง เสธ.ทบ. (๑) และคณะ เดินทางมา วพม. เพ่ือตรวจ
เยี่ยมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวของกับการ
เรียนการสอน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของกําลังพลและ 
นพท./นศพ.วพม. รวมทั้งแนวทางการดําเนินการใหเปน
ทหารอาชีพ โดยมี ผอ.ศพม. รอง จก.พบ. (๑) และ (๒) 
ผอ.วพม. ผอ. กศ.วพม. และคณะผูบริหารของ วพม. ให
การตอนรับ 
 ในโอกาสน้ี รอง เสธ.ทบ. และคณะ ไดรับฟงการ
บรรยายสรุปโดย พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. 
ฝายวิชาการ กอนจะเขาเย่ียมชมหองเรียน หองสมุดยอย 
หองปฏิบัติการและวิจัย หองเรียนกลุมยอย หอพัก และ
โรงประกอบเลี้ ยง กปค.วพม.  ทางคณะผูบริหาร
ขอขอบพระคุณ รอง เสธ.ทบ. (๑) และคณะ ที่ไดให
ความกรุณามาตรวจเ ย่ียมและใหขอแนะนําที่ เปน
ประ โยชน กับสถา บันซึ่ งทางสถา บันจะได นํ ามา
ดําเนินการใหเปนรูปธรรมตอไป 

ผอ.ศพม. ใหโอวาทแก นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ 

๔ กอนการฝกเดินทางไกล ๑๐ กม. เพื ่อเตรียม

ความพรอมทางดานรางกายสําหรับ กฝร.รอ. ๖๒ 

เม่ือ ๒๑ ม.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๒ พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทรา
พันธุ ผอ.ศพม. ไดเดินทางมาที่ กปค.วพม. เพ่ือให
โอวาทแก นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ กอนการฝกเดิน
ทางไกล ๑๐ กม. เพ่ือเตรียมความพรอมทางดานรางกาย
สําหรับ กฝร.รอ. ๖๒ ในโอกาสน้ี ผอ.ศพม. พรอมดวย 
รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร และ ผอ.กกพ.ศพม. ไดรวม
เดินทางไกลกับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ ดวย  
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ผอ.ศพม. เปนประธานการประชุมสภา วพม. ครั้ง

ที่ ๑/ ๒๕๖๒ ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคาร

พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๔ ม.ค. ๖๒   

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๒ พลโท วิสุทธิ์ ศรีจันทรา
พันธุ ผอ.ศพม. ไดเดินทางมาเปนประธานการประชุม
สภา วพม. ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ ณ หองระพี สาคริก ช้ัน ๓ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมีเรื่องรับทราบ ดังน้ี  

๑. มติแพทยสภา เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๒ รับรองหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ วพม. 
ตามเกณฑมาตรฐานสากล และเห็นชอบให วพม. ปรับ
ศักยภาพในการรับนักศึกษาเปน ๑๒๐ นาย ตอป    

๒. สมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกระทําพิธี
พระราชทานกระบ่ีแกผูสําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. 
รร.นร. รร.นนก. และ วพม. ในวันที่ ๓ เม.ย. ๖๒ เวลา 
๑๗๐๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

๓. ขอบังคับ กห. ว าดวย ศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย สถาบันในสังกัด
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๑ และราง ขอบังคับ กห. 

วาดวย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย
ศาสตราจารย สถาบันในสังกัดกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 
..) พ.ศ. ....  

นอกจากน้ียังมีเรื่องพิจารณาที่สําคัญ คือ รางระเบียบ 
วพม. วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาใหบุคคล
ดํารงตําแหนง ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ผูชวยศาสตราจารย วพม. พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหมีผลบังคับ
ใชในวันที่ ๑ เม.ย. ๖๒ และเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลใหการ
พิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
สําหรับผูที่อยูระหวางการดําเนินการและผูที่สภา วพม. 
มีมติรับรองผลงานทางวิชาการไปแลวกอนที่ระเบียบ
ฉบับน้ีมีผลบังคับใช ดําเนินการพิจารณาตามระเบียบ 
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วพม. วาดวย การพิจารณาแตงต้ังผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ วพม. พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอไปจนแลวเสร็จ ทั้งน้ีให
การแตงต้ังผูดํารงตําแหนงทางวิชาการมีผลต้ังแตวันที่
สภา วพม. มีมติรับรองผลงานทางวิชาการ  

ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  เ ป น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ช ุม

คณะกรรมการอํานวยการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดํา เน ินการที ่เป น เล ิศ  (EdPEx) ณ หองณีณา -นิ

รันดร เม่ือ ๒๒ ม.ค. ๖๒   

 เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดทํารายงานผลการ
ดําเ นินการตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเ พ่ือการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ณ หองณีณา-นิรันดร โดย
สาระสําคัญของการประชุม มีดังน้ี 

๑. ตารางแผนการดําเนินการ  (Gantt chart) 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ EdPEx และ
สมัครเพ่ือขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) ประจําป 
๒๕๖๒  

๒. ขั้นตอนและวิธีการสมัครเพ่ือขอรับ TQA  

๓. โครงรางองคกรของ วพม. ฉบับปรับปรุง 
ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบกับตารางแผนการ

ดําเนินการฯ เพ่ือสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
ตามที่ทาง สปค.วพม. เสนอ และขอให สปค.วพม. ใน
ฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการฯ กํากับติดตาม
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามกรอบเวลาของแผนฯ 

โดยประโยชนที่สําคัญของการสมัครขอรับรางวัล TQA 
ในปน้ี คือ การประเมินความกาวหนาของการนําเกณฑ 
EdPEx มาใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือมุงสู
ความเปนเลิศตามแผนยุทธศาสตร  

ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  เ ป น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ช ุม
คณะกรรมการจัดการสอบฯ ขั้นตอนที่ ๓ (OSCE) 

ประจําป ๒๕๖๑ ของ ศ.ร.ว. (NL-3) สําหรับสนาม
สอบ วพม. ณ หองประชุมจุลานนท รพ.รร.๖ เมื่อ 
๒๔ ม.ค. ๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. ในฐานะประธาน
ศูนยสอบ สนามสอบ วพม. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
รพ.รร.๖ จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัด
สอบ หัวหนาและผูชวยหัวหนาวงสอบ และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ ณ หองประชุมจุลานนท รพ.รร.๖ เพ่ือช้ีแจง
การเตรียมสถานีจัดสอบตามขอกําหนดที่ไดรับจาก ศรว. 
และแจกจายผังวงสอบแตละวงสอบ สําหรับการสอบใน
วันอาทิตยที่ ๑๐ ก.พ. ๖๒  
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะทํางาน

พ ัฒนาหล ักส ูต ร ฯ  ป ร ับป ร ุง  พ . ศ .  ๒๕๖๓  ณ 

หองณีณา-นิรันดร เม่ือ ๒๔ ม.ค. ๖๒   

พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 
กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะทํางานพัฒนา
หลักสูตรฯ เพ่ือหารือและติดตามความคืบหนาของการ
ดําเนินการตามแผนการจัดทํารางหลักสูตรฯ ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี พันเอก ศ. มฑิรุทธ มุงถิ่น ประธาน
คณะอนุกรรมการหลักสูตรฯ ช้ันปรีคลินิก ในฐานะ
ประธานคณะทํางานฯ และพันเอก อุปถัมภ ศุภสินธุ 
ประธานคณะอนุกรรมการหลักสูตรฯ ช้ันคลินิก รายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินการตามแผน 

ที่ประชุมฯ ใหขอสังเกตวารายวิชาที่จําเปนตอง
บูรณาการเน้ือหาของหลักสูตรที่เคยเรียนในช้ันปที่ ๒ 
(โครงสราง หนาที่ และกลไกการทํางานของรางกายและ
จิตใจของมนุษยในภาวะปกติ) และช้ันปที่ ๓ (สาเหตุ 
พยาธิกําเนิด พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยาของโรค 
อาการ และอาการแสดงที่พบในภาวะผิดปกติของ

รางกายและจิตใจของมนุษย) ควรเชิญคณะกรรมการ
รายวิชามาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดแนวทาง
การบูรณาการเน้ือหาวิชาและพัฒนาใหเปนตนแบบของ
การบูรณาการเน้ือหาวิชาสําหรับรายวิชาอ่ืน ๆ  ตอไป  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะทํางาน

จ ัดทํ า ร า ย ง านผลกา ร ดํา เ น ิน ก า ร ต า ม เ กณ ฑ

คุณภาพการศึกษาเพื ่อการดําเนินการที ่เปนเลิศ  

(EdPEx) หมวด ๑ การนําองคกร ณ หองประชุม 

สปค.วพม. เม่ือ ๒๕ ม.ค. ๖๒  

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปนประธาน
การประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx) หมวด ๑ การนําองคกร ณ หองประชุม 
สปค.วพม.  

ที่ประชุมฯ ไดทบทวนเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (TQA) เปรียบเทียบกับเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ทบทวนรายงานฯ 
ฉบับเดิม และกําหนดเปาหมายที่จะใหรายงานผลการ
ดําเนินการสะทอนอยางชัดเจนวา วพม. มีแนวทางอยาง
เปนระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองตอขอกําหนด
โดยรวมของหัวขอ ๑.๑ และ ๑.๒  

ตัวอยางการริเริ่มที่สําคัญในหวงปที่ผานมา ไดแก  

๑) ปรับปรุงโครงสรางเพ่ือใหสอดคลองตามพันธกิจ 
โดยเพ่ิมคณะกรรมการวิชาการ (A-Team) และคณะ 
กรรมการวิจัย (R-Team) เพ่ือกํากับติดตามงานวิจัยและ
งานวิชาการ 

๒) ปรับปรุงการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 
ผานสื่อสังคมออนไลน โดย  

- จัดทําจดหมายขาวจากโตะผูบริหาร (PCM 

Executive Newsletter) 

- สงเสริมใหคณะทํางานทุกชุดใชสื่อสังคม
ออนไลน (Line, Facebook) เพ่ือการสื่อสารภายใน
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คณะทํางานฯ และประชาสัมพันธผลงานสูสั งคม
ภายนอก         

๓) สงเสริมการเรยีนรูระดับองคกร และเสริมสราง
วัฒนธรรมการเรียนรู ผาน   

- การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู เพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูบริหารกับ
อาจารยในแตละรายวิชา 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทําให
อาจารยมีโอกาสเรียนรูแนวทางการดําเนินงานของ
ภาควิชาอ่ืน ๆ  

- กิ จ ก ร ร ม  Just-in-Time Learning: Share & 

Learn เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูทางแพทยศาสตรศึกษา  
- การจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษารวมกับ

เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท (PHENet) เ พ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสถาบัน   

๔) สรางสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดการสรางผลงาน 
วิจัยและนวัตกรรม โดย  

- สรางกลุมวิจัยรวมระหวาง อจ.วพม. และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

- จัดสรรงบประมาณสําหรับกลุมวิจัย (research 

group/ cluster) เพ่ือใหสามารถสรางผลงานไปขอรับทุน
จากแหลงทุนวิจัยภายนอก  

๕) บทบาทเชิงรุกในการจูงใจบุคลากรเพ่ือเสริมสราง
ใหมีผลการดําเนินการที่ดี  โดย 

- เพ่ิมประเภทและจํานวนอาจารยที่ไดรับการ
เชิดชูเกียรติเปน “ครูแพทยดีเดน”  

- เพ่ิมประเภทรางวัลใหกับกลุมอาจารยใหม   

๖) นําหลักการธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ขอ มาสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม พรอมกําหนดตัวช้ีวัด     

- หลักสํานึกรับผดิชอบ 
- หลักนิติธรรม 
- หลักการมีสวนรวม 
- หลักความโปรงใส 
- หลักคุณธรรม 
- หลักความคุมคา 
๗) ทบทวนตัวช้ีวัดเพ่ือประเมินประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการนําองคกร   
๘) ทบทวนผลลัพธในหมวด ๗ ที่เกี่ยวของ     

รอง  ผอ .วพม .  ฝ ายบร ิหาร  เป นประธานการ
ประชุม หน.นขต.กอ.วพม. เพื่อเตรียมความพรอม
ร ับการตรวจสอบและประ เม ินผลการพ ัฒนา
คุณภาพชีวิตกําลังพล และประสิทธิภาพหนวย
ทหาร กองทัพบก ประจําป ๒๕๖๒ ณ หองประชุม
กองอํานวยการ วพม. เม่ือ ๒๒ ม.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๒ พันเอก ผศ. อารมย ขุน
ภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการ หน.นขต.กอ.วพม. เพ่ือเตรียม
ความพรอมรับการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกําลังพลและประสิทธิภาพหนวยทหาร 
กองทัพบก ประจําป ๒๕๖๒ ณ หองประชุม กอ.วพม.  
โดยเนนเรื่องการดูแลสวัสดิการกําลังพล เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว 

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ประชุมหารือเรื ่อง 
การจ ัดประช ุมว ิชาการ  International Medical 

Student Research Conference 2019 (IMRC 

2019) ณ หองประชุม สปค.วพม. เมื่อ ๒๓ ม.ค. 
๖๒  
 พันเอก ผศ. ดุส ิต สถาวร รอง ผอ.วพม. 
ฝายวิชาการ จัดประชุมเพื่อหารือกับคณะทํางานฯ 
“เพชรพระมงกุฎ” เรื่อง การจัดการประชุมวิชาการ 
International Medical Student Research 
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Conference 2019 (IMRC 2019) ณ  ห อ ง ป ร ะ ช ุม 
สปค.วพม. เมื ่อ ๒๓ ม.ค. ๖๒ ที่ประชุมฯ เห็นวา
ควรสงเสริมให นพท./นศพ.วพม. มีบทบาทในการ
จัดการประชุมครั ้งนี้ใหมากที่สุด โดยอาจารยและ
ผู บ ร ิห า ร ส น ับ ส น ุน  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร ข อ อ น ุม ัติ
โครงการฯ จาก ทบ.    

- รางกําหนดการประชุมวันที่ ๖-๘ ธ.ค. ๖๒ 
โดยวันที ่ ๙ ม.ค. ๖๒ จะเปดใหผู ที ่สนใจเลือกไป
เย่ียมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแกว 

- วันแรก ในชวงเชาจัด Keynote speaker 
ชวงบายมีการบรรยายพิเศษเพื่อแนะนําการวิจัยโดย
ใ ช ป ร ะ โ ยชน จ ากข อม ูลท า ง  Biomedical data 
หลังจากนั้นจะเปนชวงเตรียมความพรอมสําหรับพิธี
เปดการประชุม โดยหลังพิธีเปดจะมีงานเลี้ยงรับรอง 

- ว ันที ่สอง  เป นการแข งข ันการ นํา เสนอ
ผลงานวิจัยในรูปปากเปลาในชวงเชาและโปสเตอร
ในชวงบาย โดยชวงเย็นจะมีงานเลี้ยงอาหารเย็นแก
ผูเขาประชุม   

- วันที่สาม ในชวงเชาจัดแขงขันการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปปากเปลา (ชวงที่ 3) โดยชวงสาย
จัดแขงขันการนําเสนองานวิจัยในรูปแบบวิดีทัศน 
สําหรับชวงบายเปนชวงที่เชิญผูแทนจาก รร.แพทย
ตาง ๆ มานําเสนอแนวทางการสรางแรงจูงใจให 
นศพ. สนใจการทําวิจัยในสถาบันของตนเอง แลวจึง
ประกาศผลและแจกรางวัลและพิธีปดฯหลังจากน้ัน  

ผช.ผอ.วพม. เปนผู แทน วพม. ตอนรับผู แทน
บ ร ิษ ัท  บ ุญ ร อ ด บ ร ิว เ ว อ รี ่ จํ า ก ัด  ที ่ม า ม อ บ
ท ุนการศ ึกษา ให แก  นพท .วพม .  ณ ห อ งระพ ี 
สาคริก เม่ือ ๒๓ ม.ค. ๖๒  
 พลตรี ปยพันธ ชีรานนท ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการ
นักศึกษา เปนผูแทน วพม. ตอนรับผูแทนบริษัท บุญ
รอดบริวเวอรี่  จํากัด ที่มามอบทุนการศึกษาใหแก 
นพท.วพม. จํานวน ๑๐ ทุน ณ หองระพี สาคริก ช้ัน ๓ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒๓ ม.ค. ๖๒

บทคัดยอผลงานของ อจ.วพม. ไดรับการตอบรับ
ใหไปนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอรในการ
ป ร ะ ช ุม  WFME World Conference 2019 ณ 
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต เม่ือ ๒๓ ม.ค. ๖๒  

  นั บ เ ป น อี ก ห น่ึ ง ข า ว ดี ข อ ง  อ จ . ว พ ม . ที่
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม  WFME World 
Conference 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี
ใต ระหวางวันที่ ๗-๑๐ เม.ย. ๖๒ ไดประกาศผลการ
พิจารณาคัดเลือกบทคัดยอเพ่ือใหไปนําเสนอผลงานใน
รูปแบบโปสเตอร เมื่อ ๒๓ ม.ค. ๖๒ โดยเปนผลงานของ 
อจ.วพม. จํานวน ๕ เรื่อง ไดแก  
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• JUST-IN-TIME LEARNING: AN EFFECTIVE 

TOOL TO ENGAGE FACULTIES TO DRIVE CHANGES 

THAT ALIGNED WITH THE NEW EDUCATION 

POLICY  

 Presenting author: Dusit STAWORN  

• 4-YEAR EXPERIENCE OF EDUCATIONAL 

PERFORMANCE EXCELLENCE CRITERIA 

IMPLEMENTATION AS A TOOL FOR INTERNAL 

QUALITY ASSURANCE AT PHRAMONGKUTKLAO 

COLLEGE OF MEDICINE  

 Presenting author: Anusara VATTANAJUN  

• REFLECTION WORKSHOPS IN MEDICAL 

SCHOOL: IMPLEMENTING AND PAVING THE WAY 

OF LIFE-LONG LEARNING FOR WFME GLOBAL 

STANDARD  

 Presenting author: Chitrawina MAHAGITA 

• INDIVIDUAL RESEARCH PROPOSAL 

DEVELOPMENT AS A LEARNING TOOL FOR 

RESEARCH METHODOLOGY 

 Presenting author: Boonsub SAKBOONYARAT  

• SIMULATED FIELD ASSESSMENT IN THE 

OPERATION PETHARAVUT, MILITARY 

CONTINGENCY MEDICINE  

 Presenting author: Boonsub SAKBOONYARAT  

อจ.วพม. เขาประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การ

ดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาการศึกษา ครั ้งที ่ ๓๘  (WUNCA 38th) ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เม่ือ ๒๓-๒๕ ม.ค. ๖๒   
 พันตรี ธนกฤต วิชาศิลป อจ.ภชค.กศ.วพม. เปน
ผูแทน วพม. ไปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา ครั้งที่ ๓๘ (WUNCA 38th) ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต จว. ภูเก็ต เมื่อ ๒๓-๒๕ ม.ค. ๖๒ โดย 
WUNCA เปนเวทีของการกําหนดแนวทางในการดําเนิน

กิจกรรมบนเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
(Uninet) รวมทั้งศึกษาวิจัยการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศบนเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
โดยสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือขายระหวางกลุมสมาชิก และ
เชิญผูเช่ียวชาญจากตางประเทศมาถายทอดความรูและ
ประสบการณและความเช่ียวชาญในดานเทคโนโลยี
เครือขาย Hardware and Software 

 ตัวอยางของหัวขอการอภิปราย เชน  

 - Library 2029: อีก ๑๐ ป หองสมุดจะเปนเชนไร  
 - MOOCs Future Vision 

 - Tele-education, Tele conference, และ Telemedicine 

 - การยกระดับสมหาวิทยาลัยอัจฉริยะดวย SDN 

 - การดําเนินการเพ่ือการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 

27001 ในสถานศึกษา 
 - Digital Human Library และการยกระดับการ
ใหบริการหองสมุดดวยมาตรฐานดาน IT 
 - เครือขายดานการศึกษาและการแพทยทางไกลแหง
ประเทศไทย (Telemedicine Network Society 

Thailand)  

 - การพัฒนานวัตกรรมหองสมุดเพ่ือจัดบริการ
สนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพผลงานวิชาการ 
 - Use of Lecture Capture in Higher Education: 

Remote Classroom 

 - การพัฒนาความรวมมือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือการใชทรัพยากรรวมกัน 
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ขอแสดงความยินดีกับศิษยเกา วพม. ทุกทานที่

เขารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ “แพทยใน

ดวง ใจ  ๗๗ จ ังหว ัด”  จากแพทยสมาคมแห ง

ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ เม่ือ ๒๖ ม.ค. ๖๒  

 คณะผูบริหาร วพม. ขอแสดงความยินดีกับศิษย
เกา วพม. ทั้งสองทานที่เขารับประกาศนียบัตรเชิดชู
เกียรติ “แพทยในดวงใจ ๗๗ จังหวัด” จากแพทยสมาคม
แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ เมื่อ ๒๖ ม.ค. ๖๒  
 รายช่ือศิษยเกาที่เขารับรางวัลในปน้ี ไดแก  

- พันเอก บรรจง สืบสังข รุนที่ ๓ รพ.วารินชําราบ 
จว.อุบลราชธานี  

- พันโท ภาคย โลหารชุน รุนที ่๒๓ คายสุรธรรม
พิทักษ จว.นครราชสีมา  

ขอแสดงความยินดีกับ อจ.วพม. ที ่เปนนักกีฬา

ของกรมแพทยทหารบก ซึ่งควาเหรียญรางวัลจาก

การแขงขันกีฬาแพทย ๔ เหลา ประจําป ๒๕๖๑ 

และไดรับการยกยองในงานกีฬาแพทย ๔ เหลา ณ 

สโมสรทหารบก วิภาวดี เม่ือ ๒๓ ม.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๒ สมาคมแพทยทหารแหง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ จัดงานกีฬาแพทย ๔ 
เหลา ประจําป ๒๕๖๑ ที่สโมสรทหารบก วิภาวดี โดย 
อจ.วพม. ๓ ทาน ซึ่งควาเหรียญรางวัลจากการแขงขัน
กีฬาในปน้ี ไดแก พันเอก มานพ ชัยมัติ และ รอยโท 
ชรินทร จึงศิรกุลวิทย จากกีฬาวายนํ้า และ พันเอกหญิง 
ณัฐประภา สุริยมณฑล จากกีฬายิงปน 

คณะน ัก เ ร ียนชั ้น ม ัธ ยมศ ึกษาตอนปลายแล ะ
คณาจารยจากโรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย มา
ศึกษาดูงาน เรื ่อง การทดสอบสารชีวโมเลกุล  ที่
ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม. เม่ือ ๘ ม.ค. ๖๒  

 เ มื ่อ ว ัน ที ่ ๘  ม . ค .  ๖ ๒  คณะนักเรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายและคณาจารยจากโรงเรียนสันติ
ราษฎรวิทยาลัย มาศึกษาดูงานและฝกการเรียนทาง
หองปฏิบัติการ ในหัวขอเรื่อง การทดสอบสารชีวโมเลกุล 
ที่ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม. โดยมี อจ.หน.ภาควิชาและ
คณาจารยภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม. ใหการตอนรับ ณ 
หองปฏิบัติการและวิจัย ช้ัน ๒ อาคารเจาฟาเพชรรัตน  
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กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที่ ๕ ของ
ป ๒๕๖๒ (๕/๖๒) คือ ๒๘ ม.ค. - ๓ ก.พ. ๖๒  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหน้ี มีดังน้ี   

• ๒๘ ม.ค. ๖๒ ๐๘๔๕ จก.พบ. เปนประธานในพิธี
เปดการฝกรวมหนวยทหารรักษาพระองค/ เหลาทัพ 
ประจําป ๒๕๖๒ ของ นพท./นศพ.วพม. และนักเรียน
พยาบาลทั้ง ๓ เหลา ณ บริเวณดานหนาอาคารเจาฟา
เพชรรัตน วพม.  

• ๒๘ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๒ การฝกพ้ืนฐานทหารราบ 
ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔  

• ๒๘ ม.ค. ๖๒ ๑๑๓๐ การประชุมคณะทํางานเชิด
ชูเกียรติอาจารย วพม.  

• ๒๘ ม.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุมคณะทํางาน
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามเกณฑ EdPEx 
หมวด ๒ กลยุทธ 

• ๒๙ ม.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุมคณะอนุกรรม 
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู   

• ๓๐ ม.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ คณะกรรมการหองสมุดไป
ศึกษาดูงานที่ศูนยการเรียนรู ธนาคารแหงประเทศไทย  

• ๓๑ ม.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ ประชุมคณะกรรมการ
โครงการตํารา วพม.  

• ๑ ก.พ. ๖๒ การประชุมตัดสินผล นพท./นศพ. 
วพม. ช้ันปที่ ๒  
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๒๗ ม.ค. ๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


