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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 31 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
18 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
ผอ.ศพม. เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมให้กําลังใจแก่ชุดคัด
กรองและชุดปฐมพยาบาล ณ สถานที่เฝ้าระวังและสังเกต
อาการของรั ฐ (State Quarantine) ณ พื้ นที่ ของ
โรงแรมภัทรา พระรามเก้า เมื่อ 28 เม.ย. 63  

 เมื่อวันท่ี 28 เม.ย. 63 พลโท ธารา พูนประชา 
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เดินทาง
ไปตรวจเย่ียม สอบถามปัญหาและอุปสรรค พร้อมให้
กําลังใจแก่ชุดคัดกรองและชุดปฐมพยาบาลจากกรมแพทย์
ทหารบก ซ่ึงเป็นกําลังพลจากกองพันเสนารักษ์ท่ี 1 กองพล
ท่ี 1 รักษาพระองค์ และโรงเรยีนเสนารักษ์ กรมแพทย์
ทหารบก ท่ีปฏิบัติหน้ าท่ีดูแลผู้ ท่ี เดินทางกลับจาก
ต่างประเทศมาพักอยู่ ณ สถานท่ีเฝ้าระวังและสังเกตอาการ
ของรัฐ (State Quarantine) ณ โรงแรมภัทรา พระรามเก้า 

ผอ.วพม. ลงนามในประกาศ วพม. เร ื่อง ขยายเวลาปิด
การเรยีนการสอนในชัน้เรยีนในปีการศกึษา ๒๕๖๒ เมือ่ 
30 เม.ย. 63  
 เมื่อวันท่ี 30 เม.ย. 63 พลตร ีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณ
ดิษฐ์ ผอ.วพม. ลงนามในประกาศวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า เร ื่อง ขยายเวลาปิดการเรยีนการสอนในชั้นเรยีน
ในปีการศึกษา 2562 จากเดิมท่ีส้ินสุดในวันท่ี 30 เม.ย. 63 

ออกไปจนถึงวันปิดการศึกษาของแต่ละชั้นปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดท่ีออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พรก. การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(ฉบับท่ี 4) ลง 29 เม.ย. 63  
 ท้ังนี้ในช่วงเวลาท่ีปิดการเรยีนการสอนในชั้นเรยีน
ดังกล่าวให้ นพท./นศพ.วพม. ลงทะเบียนเข้าฝึกศึกษาทาง
ระบบออนไลน์ท่ีคณะกรรมการรายวชิาจัดข้ึน ซ่ึงเป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวัตกรรม (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 17 มี.ค. 63 ท่ีให้ปรับการ
เรยีนการสอนเปน็แบบออนไลน์   

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาชีวเคมี กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้อง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 27 
เม.ย. 63 
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 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 27 เม.ย. 63 พลตรหีญงิ 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาชีวเคมี 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. 
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีพันเอกหญิง 
ผศ.อลิสา เสนามนตร  ีหน.ภาควชิาชีวเคมี กศ.วพม. 
บรรยายสรุปภาพรวมการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 
2562 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา 
นพท./นศพ.วพม. แพทย์ใช้ทุนปีท่ี ๒ และคณาจารย์ของ
ภาควชิาฯ  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาวสิัญญีวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ถ่ายทอดจาก
ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา 27 เม.ย. 63 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 27 เม.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาวสัิญญีวทิยา  กศ.วพม. 
ผ่ านระบบออนไลน์  โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีพันเอกหญิง ศิรลิักษณ์ 
ชํานาญเวช หน.ภาควชิาวสัิญญีวทิยา กศ.วพม. บรรยายสรุป
ภาพรวมการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้น
เป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. แพทย์
ประจําบ้าน และคณาจารย์  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรฯ ระดับคลินิก ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 27 
เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 28 เม.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ระดับคลินิก ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดสดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา  
 ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแผนการศึกษาในปีการศึกษา 
2563 สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 ซ่ึงกําหนดเปิด
การศึกษาในวันท่ี 18 พ.ค. 63 โดยในช่วง 2 เดือนแรก ทุก
คนจะข้ึนปฏิบัติงานท่ี รพ.รร.6 ยังไม่หมุนเวยีนออกไปฝึก
ปฏิบัติ ท่ีโรงพยาบาลสมทบในต่างจังหวัด โดยจัดให้
หมุนเวยีนใน รพ.รร.6 ทดแทน rotation เดิมท่ีให้ไปฝึก
ปฏิบัติงานท่ี รพ.สมทบ ท้ังนี้ในช่วงดังกล่าวจะยังไม่ให้ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 6 ไปรับปรกึษาท่ีห้องฉุกเฉิน 
ยกเว้นกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานท่ีห้องฉุกเฉิน
เท่านั้น  
 ท่ีประชุมฯ รับทราบแผนการศึกษาในปีการศึกษา 
2563 สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 4 และ 5 ของ
ภาควชิาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์นรเีวชวทิยา 
กุมารเวชศาสตร์ และจิตเวช โดยเฉพาะประเด็นการจัดการ
เรยีนการสอนเป็นกลุ่มย่อยผ่านระบบออนไลน์ การสอนแบบ 



3 VOL. 4 NO. 18 (WEEK 18: APR 27 - MAY 3, 2020) 
 

 

 

flipped classroom การพัฒนาและใช้ผู้ป่วยสมมติในการ
ฝึกทักษะทางคลินิก การเขียนรายงาน การประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้เรยีน (Formative evaluation)    
 นอกจากนี้ท่ีประชุมฯ ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การจัดการเรยีนการสอน นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 4 กลุ่ม
สุดท้ายของปีการศึกษา 2562 ซ่ึงจะส้ินสุดการเรยีนการ
สอนในเดือน มิ.ย. 63  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
กองอํานวยการ วพม. เมื่อ 28 เม.ย. 63  
 เมื่อวันท่ี 28 เม.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. จันทราภา 
ศร ีสวั สดิ์  ผอ .กศ.วพม. เป็ นประธานการประชุ ม
คณะกรรมการสวัสดิการ วพม. ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกกองอํานวยการ วพม. โดยมีวาระการ
ประชุมท่ีสําคัญ ดังนี้  
 - ข้อกําหนดของโครงการร้านค้าสวัสดิการท่ีจะส่งให้
ผู้ประกอบการท่ีย่ืนหนังสือแสดงเจตจํานงค์ท่ีจะเข้าพัฒนา
พ้ืนท่ีซ่ึงคณะกรรมการสวัสดิการกําหนด 
 - ร่าง คําส่ังแต่งตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการ วพม. 
ท่ีจะเสนอให้ ผอ.วพม. พิจารณาลงนาม 
 - โครงการสวัสดิการท่ีพักตากอากาศเพ่ือกําลังพล
และครอบครัว ซ่ึงท่ีประชุมฯ ขอให้ ผสก.กอ.วพม. สํารวจ
ความคิดเห็นของกําลังพล ก่อนนําเข้าพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป  
 - นัดประชุมครั้งต่อไป วันท่ี 27 พ.ค. 63   

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
วพม. ปีการศกึษา 2563 ณ ห้องประชมุกองอาํนวยการ 
ชั้น 3 ตึกกองอํานวยการ วพม. เมื่อ 29 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 29 เม.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง
ประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกกองอํานวยการ วพม. โดย
ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแผนการเตรยีมความพร้อมสําหรับ
การรายงานตัว การสอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ ใน
วันท่ี 14 พ.ค. 63 โดยปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง
ทางสังคมและข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเตรยีม
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองทางโปรแกรม 
Line Official Account (Line OA) เพ่ือชี้แจงข้อมูลใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง (กําหนดการรายงานตัว การสอบสัมภาษณ์ 
การเจาะเลือดและเก็บส่ิงส่งตรวจ การถ่ายภาพรังสีทรวงอก 
การทดสอบสุขภาพจิต รวมท้ังค่าตรวจสุขภาพก่อนเข้า
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม.)  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ปีการศึกษา 
2563 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกกอง
อํานวยการ วพม. เมื่อ 30 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 30 เม.ย. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุม คณะกรรมการจัดทําสัญญาเข้าเป็น นพท./
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นศพ.วพม. ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกกองอํานวยการ วพม.  
 ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแผนการเตรยีมความพร้อม
สําหรับการจัดงานสานสัมพันธ์ผู้ปกครองในวันท่ี 9 พ.ค. 
63 และวันทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ในวันท่ี 8 
มิ.ย. 63 โดยปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม
และข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยเตรยีมช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารกับผู้ปกครองทางโปรแกรม Line Official 
Account (Line OA) เพ่ือชี้แจงข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะการเตรยีมเอกสารสําคัญท่ีจําเป็นต้องใช้ในการทํา
สัญญาฯ   
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พบนายทหารประทวนชั้นยศนาย
สิบ วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกกอง
อํานวยการ วพม. เมื่อ 27 เม.ย. 63  
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 30 เม.ย. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พบนายทหาร
ประทวนชั้นยศนายสิบ เพ่ือสอบถามเก่ียวกับการทํางาน
ท้ังในท่ีตั้ง (wao) และท่ีบ้าน (wfh) รวมท้ังปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-
19 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้ น 3 ตึกกอง
อํานวยการ วพม. 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาปาราสิตวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์  โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 28 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 28 เม.ย. 63 พันเอก 
ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็น
ประธานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ภาควชิาปา
ราสิตวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสด
จากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา มีพันเอก ผศ.ธรมนูญ ศรสีอ้าน หน.ภาควชิาปา
ราสิตวทิยา กศ.วพม. บรรยายสรุปภาพรวมการจัด

การศึกษาในปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ ์จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. และคณาจารย์  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 28 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 28 เม.ย. 63 พันเอก 
ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็น
ประธานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิา
เวชศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดย
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยามี พันเอก ธิติชัย เกาะสมบัติ หน.
ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม. บรรยายสรุป
ภาพรวมการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หลังจาก
นั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. 
แพทย์ประจาํบ้าน และคณาจารย์ของภาควชิา 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิานิติเวชศาสตร์ กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 30 เม.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 30 เม.ย. 63 พันเอก 
ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิานิติเวช
ศาสตร์ กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ถ่ ายทอดจากห้องประชุม 
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สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา มี พัน
เอก เสกสรร ชายทวปี หน.ภาควชิานิติเวชศาสตร์ กศ.วพม. 
บรรยายสรุปภาพรวมการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 
2562 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา 
นพท./นศพ.วพม. และคณาจารย์ของภาควชิา 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาจุลชีววทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์  โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 30 เม.ย. 63 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 30 เม.ย. 63 พันเอก 
ธํารงโรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็น
ประธานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ภาควชิาจุล
ชีววทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสด
จากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา มีพันเอก รศ. วรีะชัย วัฒนวรีเดช หน.ภาควชิา
จุลชีววทิยา กศ.วพม. บรรยายสรุปภาพรวมการจัด
การศึกษาในปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้นเป็นการ

สัมภาษณ ์จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. และคณาจารย์
ของภาควชิา  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาจิตเวชและประสาทวทิยา กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. 
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 1 พ.ค.  63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 1 พ.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาจิตเวชและ
ประสาทวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์  โดย
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา มีพันเอก รศ. ธวัชชัย ลีฬหานาจ หน.
ภาควชิาจิตเวชและประสาทวทิยา กศ.วพม. บรรยายสรุป
ภาพรวมการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หลังจาก
นั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา แพทย์ประจําบ้าน 
นพท./นศพ.วพม. และคณาจารย์ของภาควชิา 
คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยี
แพทยศาสตรศึกษา วพม. จัดการอบรมในหัวข้อ Digital 
Learning: Enhancing technologies to education 
in Disruptive Era-1 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings เมื่อ 28-30 เม.ย. 63  

เมื่อวันท่ี 28-30 เม.ย.ท่ีผ่านมา คณะอนุกรรมการ
พัฒนาส่ือการสอนและเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษา วพม. ได้
จั ด ก า ร อบรม เ ชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร ใ น หั ว ข้ อ  Digital 
Transformation for Education: Challenges and 
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Opportunities during COVID-19 หร ือแนวทางการ
จัดการสอนออนไลน์ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
โดยทีมวทิยากรจากหน่วยปฏิบัติการวจิัยส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และวทิยากร
จากมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

การอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นการอบรมแบบออนไลน์ ผ่าน
โปรแกรม Zoom และ Microsoft Teams ซ่ึงถือเป็น The 
New Normal ของการอบรมภายในสถาบัน 

สําหรับวันแรกของการอบรม วทิยากรหลัก รศ.ดร.
จินตวรี์ คล้ายสังข์ และทีมงาน อภิปรายในหัวข้อ “การใช้สื่อ
ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรยีนรู้ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก: The 
New Normal และสาธิตการใช้งานและฝึกการใช้เคร ื่องมือ
ดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรยีนรู้ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ได้แก่ 
 1. Audience engagement Tool เช่ น การใช้  
Mentimeter เพ่ือตรวจสอบพ้ืนความรู้และการทบทวน
ค ว า ม รู้ ใ น รู ป แ บ บ กิ จ ก ร ร ม ป ฏิ สั ม พั น ธ์
(https://www.mentimeter.com) 
 2. Graphic Design Tool เช่น การใช้ Canva เพ่ือ
จั ดทํ า infographic, presentation และ ส่ื อเ พ่ื อการ
ประชาสัมพันธ์ (https://www.canva.com) 
 3.  การใช้งาน Google Classroom และ Google 
Meet โดย อจ. ชณทัต บุญชูวงศ์ และ Microsoft Teams 
โดย อจ. คัทลียา วเิลปะนะ 
 วันท่ีสอง วทิยากรหลัก ดร .ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ และ
ทีมงาน ได้สาธิตการใช้งานและการฝึกปฏิบัติการใช้เคร ื่องมือ
ดิจิทัลฯ เพ่ิมเติม ได้แก่ 

 1. Online Brainstorming Tool: การใช้  Padlet 
เพ่ือใช้เป็นกระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ สําหรับผู้เรยีน
แ ล ะ ผู้ ส อ น เ พ่ื อ เ ข้ า ม า แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล กั น 
(https://padlet.com)  

 2.Video Discussion Platform: การใช้ Flipgrid 
เป็น platform การเรยีนรู้แบบวดิีทัศน์ สําหรับประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้ เรยีนเพ่ือนําไปพัฒนา (Formative 
assessment) โดยผู้ เรยีนสามารถบันทึกวดีีโอคลิปทาง
ออนไลน์ในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ เพ่ือฝึกการสะท้อนความคิด
และผู้สอนสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับให้แก่ผู้เรยีน เพ่ือให้เกิด
การส่ือสารแบบสองทาง (https://info.flipgrid.com) 

 3. การฝึกออกแบบและประยุกต์ใช้เคร ื่องมือดิจิทัลเพ่ือ
การจัดการเรยีนรู้ฯ ในรายวชิาท่ีรับผิดชอบ (Digital Tools 
for Online Course Design) โดยใช้ โปรแกรม Quizizz 
(https://quizizz.com) 
 4. การออกแบบและใช้ งานโปรแกรม Padlet, 
Flipgrid และ Quizizz ร่วมกับ Google Classroom และ 
Microsoft Teams 
 สําหรับวันสุดท้าย วทิยากรหลัก รศ. ดร. ประกอบ กรณี
กิจ และทีมงาน สาธิตการใช้งานและฝึกปฏิบัติการใช้เคร ื่องมือ
ดิจิทัลฯ ได้แก่ 
 1. การใช้โปรแกรม Zoom สําหรับการถ่ายทอดสด 
การใช้ฟังก์ชั่น Breakout Room และการบันทึก Video 
On Demand (https://zoom.us) 

https://www.mentimeter.com/
https://www.canva.com/
https://info.flipgrid.com/
https://quizizz.com/
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 2. Screen Recorder Tools เช่น การใช้โปรแกรม 
Loom สําหรับบันทึกวดิีโอคลิปการบรรยายไว้ล่วงหน้า 
(https://www.loom.com)  
 3. การออกแบบและประยุกต์ใช้เคร ื่องมือดิจิทัลเพ่ือ
การจัดการเรยีนรู้ในรายวชิาท่ีรับผดิชอบโดยผู้เข้าอบรม 
 4. แนวคิดเพ่ือต่อยอดการออกแบบและประยุกต์ใช้ส่ือ
ดิจิทัลในบรบิทต่าง ๆ  (ได้แก่ Blended Learning, Flipped 
Learning, และTechnology Enhanced Learning) 
 ผู้บรหิาร วพม. ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการฯ ท่ีได้
จัดการอบรมครั้งนี้ข้ึน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเนื้อหาสาระท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าอบรม
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนต่อไป 
หมายเหตุ : สําหรับวดิีทัศน์บันทึกการอบรมและเอกสาร
ประกอบการอบรมท้ังหมด อาจารย์ผู้สนใจสามารถเข้าไปชม
และดาวน์โหลดได้จาก link นี้ bit.ly/pcm_workshop  
แผนกธุรการกําลังพล กอ.วพม. ประกาศผลการคัดเลือก
ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรอืนเข้าเป็นนายทหาร
ประทวน ตําแหน่งเสมียน (ชกท 710) วพม. (อัตรา ส.อ.) 
เมื่อ 30 เม.ย. 63 
 เมื่อวันท่ี 30 เม.ย. 63 แผนกธุรการกําลังพล 
กอ.วพม. ได้ประกาศผลการคัดเลือกทหารกองหนุนและ
บุคคลพลเรอืนเข้าเป็นนายทหารประทวน ในตําแหน่ง
เสมียน (ชกท 710) วพม. (อัตรา ส.อ.) หลังจาก ผอ.วพม. 
ได้ลงนามเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกเสนอ โดย
การสอบสัมภาษณ์ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จัดข้ึนเมื่อ
วันท่ี 29 เม.ย. 63  
กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 19 ของปี 
พ.ศ. 2563 (19/63) คือ 4-10 พ.ค. 63  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 32 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 5 พ.ค. 0900 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควชิาโสต นาสิก ลารงิซ์วทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 5 พ.ค. 63 1000 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปี
การศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ณ ห้องประชุม กอ. ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.   

• 5 พ.ค. 63 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้อง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 7 พ.ค. 63 0900 การประชุ ม นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือน พ.ค. 63 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 7 พ.ค. 63 1200 การประชุมคณะกรรมการโครงการ
ตํารา วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา  

https://www.loom.com/


8 VOL. 4 NO. 18 (WEEK 18: APR 27 - MAY 3, 2020) 
 

 

 

• 8 พ.ค. 63 การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการ
เรยีนของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีท่ี 3 และ ชั้นปีท่ี 5 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 8 พ.ค. 63 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 9 พ.ค. 63 0900 งานสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง นพท./
นศพ.วพม. รุ่นท่ี 45 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
    

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   7 พ.ค. 63   
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