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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 29-30 ของปีงบประมาณ 2564 และ
ฉบับที่ 15-16 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับ
นี้ มีดังนี้   

ผอ .ศพม. เป ็นประธานการประช ุมสภาวทิยาลยั
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คร้ังที่ 1/ 2564 ณ ห้อง
ระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพ
ม. เมื่อ 22 เม.ย. 64   

 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 22 เม.ย. 64 พลโท ธารา พูน
ประชา ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุม สภา วพม. คร้ังที่ 
1/ 2564 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา วพม. และผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings โ ดยมี ผู้ ท รง คุณวุฒิ และ
กรรมการ สภา วพม. เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 สาระสําคัญของการประชุมมีดังนี้  

- รับทราบการลาพกัการศกึษาของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 และการลาออกจากการศกึษาของนสิิต
เตรยีมแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 1  

- รับทราบแผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 
2564 ของช้ันปีที ่2-6 ของ วพม. 

- รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ ร่วมกับกรรมการบรหิาร กสพท 
คร้ังที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 25 ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน วพม. 

- รับทราบความคืบหน้าของโครงการผลิตแพทย์
เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565-2570 

- รับทราบกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ วพม. 
และนโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี ประจําปีงบประมาณ 
2564 

- รับทราบรายงานผลการดําเนนิการวจิัยของ วพม. 
ในปี 2563 

- รับรองการสําเร็จการศกึษาของ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

- อนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 เพื่อให้ทาง วพม. ดําเนินการเสนอสภา
มหาวทิยาลัยมหิดล เพือ่ขออนุมัติต่อไป  

- รับรองการรับนิสิตเตรยีมแพทยศาสตร์ ช้ันปีที ่1 
ที่มีผลการศึกษาได้คะแนนสะสม ต้ังแต่ 2.00 ข้ึนไป ตามที่
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จะส่งรายช่ือ
มาให้อย่างเป็นทางการต่อไป เข้าเป็นนพท./นศพ.วพม. ช้ัน
ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564   

- อนุมัติให้ อจ.วพม. ผู้มีรายนามต่อไปนี้ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์คลินิก 

 พลตรหีญิง รศ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ 
 พลตร ีรศ.อธิก แสงอาสภวริยิะ 
 พันเอก รศ.พิรังกูร เกิดพาณิช  

- อนุมัติให้ อจ.วพม. ผู้มีรายนามต่อไปนี้ดํารง
ตําแหน่งทางวชิาการ 

 ร้อยเอกหญิง วนิดา รัตนสุมาวงศ์ เป็น ผศ. 
(พิเศษ) สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 
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 พันโทหญิง เนาวนิตย์ นาทา เป็น ผศ. 
(พิเศษ) สาขาวชิาอายุรศาสตร์  

 พันโท ภูรพิันธ์ จิรางกูร เป็น ผศ. (พิเศษ) 
สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์   

 พันเอกหญิง ผศ.บุษบง หนูหล้า เป็น รศ.
สาขารังสีวทิยา  

 พันโท ผศ.สิทธาพันธ์ มั่นชูพงศ์ เป็น รศ.
(พิเศษ) สาขาวสิัญญีวทิยา  

 พันโทหญิง นฤมล แก้วโรจน์ เป็น รศ.
(พิเศษ) สาขาจักษุวทิยา  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืวาระพิเศษ 
เร ื่อง การปรับแผนการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอกใหม่ ณ ห้องระพี 
สาครกิ ชั ้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา และ
ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings เมื่อ 16 เม.ย. 64   
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 16 เม.ย. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
หารอืวาระพิเศษ เร ื่อง การปรับแผนการจัดการศึกษาในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอกใหม่ ณ ห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 1. การจัดการศึกษาช้ันปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 63  

• ปรับแผนการสอนรายวชิา Urinary/ 
Reproductive system (เรยีนถึง 30 เม.ย. 64)  

• ปรับแผนการสอนวชิาเลือกปี 3 (26 เม.ย. - 2 
พ.ค. 64)  

• งดฝึกภาคสนาม ปรับเป็นการฝึกผ่านระบบ
ออนไลน์ในรายวชิาเวชศาสตร์ชุมชน 1 (3-9 พ.ค. 64) 

• ปรับแผนการฝึกในรายวชิา ทหาร 3 (26 เม.ย. - 
3 พ.ค. 64)  
 2. การจัดการศึกษาช้ันปีที ่4-6 ปีการศึกษา 63 

• งดฝึกภาคสนาม ปรับเป็นการฝึกผ่านระบบ
ออนไลน์ในรายวชิาเวชศาสตร์ชุมชน 2 (17-23 พ.ค. 64)  

• ปรับแผนการสอนวชิาเลือกปี 5 
• กํากับติดตาม นพท./นศพ.วพม. ที่เรยีนในกลุ่ม

ตารางพิเศษ    
 3. การจัดการศึกษาช้ันปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 64  

• ปี 1 ข้ึนปี 2 เปิดเทอม วันที่ 7 มิ.ย. 64 ขอให้
เตรยีมจัดตารางสอนโดยใช้แนวทางเดียวกันกับปีการศึกษา 
63 

หลังทําสัญญาวันที่ 24 พ.ค. 64 หากสถานการณ์
การแพร่ระบาดยังไม่ดีข้ึน ทาง กศ.วพม. จะจัดการศึกษา
ผ่านทางระบบออนไลน ์โดยการปรับสภาพนักเรยีนใหม ่และ
การเรยีนวชิา ทหาร 1 และ 2 จะเลื่อนไปเรยีนหลงัปิดภาค
การศึกษาที ่1  

• ปี 2 ข้ึนปี 3 เปิดเทอม วันที่ 7 มิ.ย. 64 ขอให้จัด
ตารางสอนโดยช่วงแรกจําเป็นต้องสอนผ่านทางระบบออนไลน ์
 4. การจัดการศึกษาช้ันปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 64 

• รพ.รร.6 จัดให้ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที ่3-5 
เข้ารับวัคซีนโควดิ-19 ในวนัที ่27 เม.ย. 64  

• กําหนดวนัประชุมตัดสินผล  
 - ช้ันปีที ่5 วันที่ 7 พ.ค. 64 1300 
 - ช้ันปีที ่3 วนัที่ 7 พ.ค. 64 1500 
 - ช้ันปีที ่2 วันที่ 11 พ.ค. 64 1330 
 - ช้ันปีที ่4 วันที่ 13 พ.ค. 64 1330 
• ปี 3 ข้ึนปี 4 เปิดเทอม วันที่ 31 พ.ค. 64  
• ปี 4 ข้ึนปี 5 เปิดเทอม วันที่ 24 พ.ค. 64  
• ปี 5 ข้ึนปี 6 เปิดเทอม วันที่ 17 พ.ค. 64  
• ปรับตารางการศึกษาของบางกลุ่มในช้ันปีที ่5 
• ปรับตารางการศึกษาของกลุ่มที ่3 และ 4 ในช้ัน

ปีที่ 6 ให้ข้ึนปฏิบัติงานที ่รพ.รร.6 ในช่วง 4 สัปดาห์แรก
ก่อนออกไปฝึกปฏิบัติที่ รพ.สมทบ    

• สาขาหลกั/สาขาย่อย 
• กลุม่ตารางพิเศษ/ กลุ่มวนนอก (ปี 6) 

 5. ปรับรูปแบบ เลื่อน หรอืงด การจัดกิจกรรมสําคัญ 
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 1)  ปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 63 เป็นแบบออนไลน์  
 2) จัดประชุม นขต.วพม./คกก. การศึกษา วพม. ใน
รูปแบบ hybrid คือ ทั้ ง on-site และ online ตาม
กําหนดเวลาเดิม (1330) 
 3) จัดประชุม สภา วพม. คร้ังที่ 1/64 วันที่ 22 
เม.ย. 64 ในรูปแบบ hybrid  
 4) จัดปฐมนิ เทศ ปี 6 วันที่  30 เม.ย. 64 ใน
รูปแบบ hybrid  
 5) จัดโครงการสานสัมพันธ์ ผปค. รุ่นที่ 46 วันที่ 
1 พ.ค. 64 ในรูปแบบ hybrid     
 6) จัดสัมภาษณ์นิสิตเตรยีมแพทย์ที่สมัครขอรับทุน 
ทบ. เป็น นพท.วพม. ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings วันที่ 6 พ.ค. 64 
 7) เลื่อนกําหนดจัดงานฉลองกระบ่ีสั้น นพท./
นศพ.วพม. รุ่นที่ 45 ออกไปก่อน   
 8) คงกําหนดการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้
บรจิาคร่างกายเพื่อการศึกษา เดิมไว้ก่อน   
 9) รอผลการพิจารณากําหนดวันจัดพิ ธีประดับ
เคร ื่องหมายยศสําหรับนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จ
การศึกษาจาก วพม./ วพบ. จากทาง กพ.ทบ.   
 10) คงกําหนดการวันทําสัญญา นพท./นศพ.วพม. 
รุ่นที่ 46 เดิมไว้ก่อน   
 11) คงกําหนดการจัดโครงการเตรยีมความพร้อมสู่
วชิาชีพแพทย์ สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 วันที่ 
27-28 พ.ค. 64 โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ 
อย่างเคร่งครัด  
 12) คงกําหนดการจัดงานวันสถาปนา วพม. ครบ รอบ 
46 ปี วันที่ 16 มิ.ย. 64 ไว้ โดยอาจพิจารณาเลื่อนการจัด
ประชุมวชิาการหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีข้ึน 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพฒันา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่านระบบ

ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อ 
16 เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1300 วันที่ 16 เม.ย. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. เพื่อ
ทบทวนความสมบูรณ์ของรายละเอียดของหลักสูตรฯ ณ ห้อง
ระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดย
มีคณะกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน   
 ที่ประชุมฯ แก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรเป็นคร้ัง
สุดท้ายก่อนส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ม.มหิดล    
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. 
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 20 เม.ย. 64 

 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 20 เม.ย. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ทหาร
และชุมชน กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจาก
ห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา โดยมีพันเอก ผศ.ราม รังสินธ์ุ หน.ภาควชิาเวชศาสตร์
ทหารและชุมชน กศ.วพม. บรรยายสรุปภาพรวมการจัด
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจํา
บ้าน และคณาจารย์ 
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 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการวจิัยด้านเวชศาสตร์ทหาร
และชุมชน สามารถพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่พลิกผันและนําไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต วพม. ส่งผลให้มีผลงานวจิัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่ อง ซ่ึง
ผลงานวจิัยดังกล่าวได้ถูกนําไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
ของผู้อยู่อาศัยในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภาควชิา
ยังได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรยีนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative education) โดยบูรณาการการจัด
การศึกษา การบรกิารวชิาการ และการวจิัย เพื่อมุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรยีนเป็นผู้นําด้านการเปลี่ยนแปลง (Change agent) 
ด้านบรกิารสาธารณสุขชุมชน และมีการนํารูปแบบการ
เรยีนรู้โดยใช้สถานการณ์จําลอง (Simulation-based 
learning) มาประยุกตใช้เพื่อพัฒนาทักษะการสํารวจ
สภาวะสุขภาพในชุมชน (Face to Face Interview for 
Health Survey และ  Simulation Inform Consent 
Process) ก่อนปฏิบัติจรงิ และพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปรญิญาโทและปรญิญาเอกร่วมกับสถาบันการศึกษา
ภายนอก เ ช่ น มหาว ิทยาลั ยธรรมศาสตร์  และ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผอ .กศ .วพม . เ ป็นประธานการประชุมตัดสินผล
การศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ปีการศกึษา  

2563 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 20 เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 20 เม.ย. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมตัดสินผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี รอง ผอ.กศ.วพม. หน.ภาควชิา 
และประธานรายวชิาเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาตัดสินผลการศึกษาของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 และจะนํา
ผลการศึ กษาดั งกล่ าวเ ข้ ารายงานในการประชุม
คณะกรรมการการศึกษา วพม. ในวันที่ 21 เม.ย. 64  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. 
ประจําเดือน เม.ย. 64 และการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อ 21 เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 21 เม.ย. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน เม.ย. 64 และการประชุม 
คกก.การศึกษา วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมี หน.นขต. เข้า
ประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - Update ประกาศ คําสั่ง วทิยุด่วนจาก ทบ. และ 
กพ.ทบ. ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควดิ 19 และภารกิจสนับสนุน รพ.สนาม ทบ. เมื่อได้รับ
การร้องขอ 
 - เลื่อนการสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 และ 2 จากเดิม
วันที่ 24, 25 เม.ย. 64 เป็นวันที่ 22, 23 พ.ค. 64 
 - เลื่อนการสอบ Comprehensive Examination 
ของคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล ของ นพท./
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นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 5 จากเดิมวันที่ 18 เม.ย. 64 เป็นวันที่ 
21 พ.ค. 64 
 - กําหนดสอบ MEQ คร้ังต่อไปวันที่ 18 ก.ค. 64 
 - ผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2563 จํานวน 105 นาย สําเร็จการศึกษา
ระหว่างปี จํานวน 1 นาย สําเร็จการศึกษาตามเวลาและมี
คุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ได้รับปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
จํานวน 92 นาย แบ่งเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 48 
คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 19 นาย และปรญิญา
แพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 25 นาย ลาพักการศึกษา 
จํานวน 1 นาย ยังไม่สําเร็จการศึกษา จํานวน 11 นาย 
 - แผนการฉีดวัคซีนให้แก่ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 
3-5 ที่จะข้ึนปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในปีการศึกษา 2564 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาชีวเคมี กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดย
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 23 เม.ย. 64 

 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 23 เม.ย. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาชีวเคมี กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 
สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีพัน
เอกหญิง ผศ.อัญชลี วศิวโภคา หน.ภาควชิาชีวเคม ีกศ.วพม. 
บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2563 
หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./
นศพ.วพม. และคณาจารย์ 

 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนําเสียงผู้เรยีนมาใช้เป็นปัจจัยนําเข้าที่สําคัญ
สําหรับการพัฒนาการเรยีนการสอน มีรูปแบบการเรยีนรู้
โดยผ่านระบบ technology enhanced learning เช่น 
การใช้ Moodle การวัดและประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้เรยีนโดยใช้ Gamification ที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับ
ภาควชิาอื่นได้ และมีการพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนด้วย
คอมพิ ว เตอ ร์  เ ช่ น  CAI Web based tools (good 
practice) มีการส่งเสรมิและพัฒนางานวจิัยสามารถ
ทํางานวจิัยในระดับภาควชิาและสหสถาบัน 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานจดักจิกรรมสานสมัพนัธผ์ูป้กครอง วพม. รุ่นที่ 
46 ปีการศึกษา 2564 และคณะกรรมการทําสัญญาเข้า
เป็น นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 
3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 19 เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 19 เม.ย. 64 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะทํางานจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง วพม. รุ่น
ที่ 46 ปีการศึกษา 2564 และคณะกรรมการทําสัญญาเข้าเป็น 
นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม. โดยมกีรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ที่ประชุมฯ ได้ทบทวนแนวทางการจัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ฯ ดังนี้  

 คงกําหนดการเดิม คือ วันที่ 1 พ.ค. 64 
 ปรับแผนเป็นการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ 

โดยใช้ห้องประชุมสดศรเีป็นห้องส่ง และเรยีนเชิญผู้บรหิาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องมาจัดกิจกรรมแบบ on-site  

 จัดสถานที่เป็น 2 ส่วน คือ 1) Podium สําหรับ
บรรยาย 2) ห้องประชุมแบบ u-shape เพื่อใช้ในช่วงแนะนํา
ผู้บรหิารและตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง 

 ให้นิสิตเตรยีมแพทย์ทดสอบการเข้าประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ในวันที่ 30 เม.ย. 64 
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 ทบทวนลําดับข้ันตอนการปฏิ บั ติ กําหนด
มาตรการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สําคัญ 

 ส่วนเก็บเงินรายได้ วพม. แจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่
ผู้ปกครองต้องชําระก่อนถึงวันทําสัญญาฯ ในปีนี้จะแบ่งการ
ชําระเป็น 2 งวด เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ทั้งนี้รอการ
ประชุมหารอืรอบพิเศษของ กศ.วพม. ในวันที่ 28 เม.ย. 64 

ในช่วงที่สอง ที่ประชุมฯ ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับวันทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ดังนี้  

 กําหนดปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนกองทัพบก เพื่อ
ทําสัญญาเข้าเป็น นพท.วพม. วันที่ 3 พ.ค. 64 

 กําหนดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน ทบ. 
วันที่ 6 พ.ค. 64 ช่วงเช้า และสอบข้อเขียนในช่วงบ่าย 

 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุน 
ทบ. วันที่ 11 พ.ค. 64 ทางเว็บไซต์ของ วพม.  

 เปิด Line Official Account เพื่อใช้เป็นช่องทาง
แนะนํา/ ตอบข้อซักถามของผู้ปกครองเกี่ยวกับการกรอกเอกสาร
สัญญาและการเตรยีมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง  

 กําหนดแผน A สําหรับกรณี ศบค. ให้งดการจัด
กิจกรรมในสถานศึกษาที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 20 คน 

 กําหนดแผน B สําหรับกรณี ศบค. ปรับเง่ือนไข
ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 20 คน 

 แผน A ให้ผู้ทําสัญญาเข้าเป็น นพท.วพม. 
จํานวน 20 นาย เข้าทําสัญญาแบบ on-site โดยแบ่งเป็น 
4 รอบ ๆ ละ 5 นาย พร้อมผู้ปกครองและผูรั้บรอง ในวันที่ 
24 พ.ค. 64 และให้ผู้ปกครองของผู้ทําสัญญาเข้าเป็น 
นศพ.วพม. ส่งหนังสือสัญญาฯ พร้อมเอกสารประกอบทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน และนัดหมายการประชุมผ่านทาง
ระบบออนไลน์เพื่อยืนยันตัวบุคคลและแจ้งความสมบูรณ์
ของสัญญา (วันที่ 1 มิ.ย. 64)   

 แผน B ให้ผู้ทําสัญญาเข้าเป็น นพท.วพม. และ 
นศพ.วพม. เข้าทําสัญญาแบบ on-site ในวันที่ 24 พ.ค. 
64 โดยแบ่งเป็น 2 วง และแต่ละวงจะแบ่งเวลาในการนัด
หมายเป็น 4 รอบ  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาวสิัญญีวทิยา กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 20 
เม.ย. 64 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 20 เม.ย. 64 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาวสิัญญีวทิยา 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้อง
ประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมีพันเอกหญิง ผศ.ศิรลิักษณ์ ชํานาญเวช หน.ภาควชิา
วสิัญญีวทิยา กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปี
การศึกษา 2563 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.
ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน และ
คณาจารย์ 
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาการ
จัดการเรยีนการสอน นพท./นศพ.วพม. อย่างต่อเนื่อง โดย
สนับสนุนให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ และมี
รูปแบบการเรยีนรู้แบบ active learning  ที่หลากหลาย 
มีการพัฒนาการเรยีนรู้แบบ PBL ที่สอดคล้องกับบรบิท
ของภาควชิาฯ เพื่อให้ผู้เรยีนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรยีนรู้
และสามารถประยุกต์เอาความรู้มาใช้กับโจทย์ปัญหาของ
ผู้ ป่ วยได้ อย่ างเหมาะสม (Good Practice) มี การ
พัฒนาการ เร ียน รู้ ใน รู ปแบบ Simulation-based 
learning อย่างต่อเนื่องและครบวงจร มีการนําแนวคิดการ
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เรยีนรู้แบบ Experiential learning มาใช้ในการเรยีนรู้
ในช่วงอยู่เวรนอกเวลา โดยให้ผู้เรยีนสรุปสิ่งที่ได้เรยีนรู้และ
นํามาแลกเปลี่ยนในกิจกรรม morning report มีการ
เตรยีมความพร้อมของ นพท./นศพ. โดยให้ศึกษาบทเรยีน 
E-learning ใน Moodle platform ล่ วงหน้ าก่ อนข้ึน
ปฏิบัติงานจรงิ และเพิ่มบทเรยีนเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เ ร ียน กํ าหนดและกํ ากั บดู แลการประเมิ น
ความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนโดยหัวหน้า
ภาควชิาฯ เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการเรยีนรู้มา
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาจารย์มีความมุ่งมั่นและ
ต้ังใจในการผลิตผลงานวจิัยและขอตําแหน่งทางวชิาการ
เพิ่มข้ึนภายใต้ภาระงานที่มีเป็นจํานวนมาก มีการประชุม
เพื่อรับฟังเสียงผู้เรยีนทําให้มีการปรับปรุงการเรยีนการ
สอนและสวัสดิการของผู้เรยีน เช่น การจัดอาหาร และจัดหา
เสื้อกาวน์สําหรับผู้อยู่เวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิานิติเวชวทิยา กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 22 
เม.ย. 64 

 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 22 เม.ย. 64 พันเอก ศ. 
มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิานิติเวชวทิยา 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้อง
ประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมีพันเอก เสกสรรค์ ชายทวปี หน.ภาควชิานิติเวชวทิยา 

กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปีการศึกษา 
2563 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./
นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน และคณาจารย์ 
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาการ
จัดการเรยีนการสอนเพื่อให้ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะทาง
นิติเวชวทิยา มีการพัฒนาเครอืข่ายทางด้านงานนิติเวชของ
หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนภารกิจ
การจัดการเรยีนการสอนของ วพม. ได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง
การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับแพทย์
ประจําบ้านในอนาคต มีรูปแบบการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น การสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง ในหัวข้อการชันสูตร
ศพในสถานพยาบาล และ case-based learning เพื่อ
พัฒนาทักษะการเลือกเก็บวัตถุพยาน การฝึกเขียนรายงาน
การชันสูตรพลิกศพ และหนังสือรับรองการตาย และมีการ
ปรับปรุงกระบวนการรับฟังเสียงผู้เรยีนและเปิดโอกาสให้
ผู้เรยีนสะท้อนคิดเกี่ยวกับการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาสตูิศาสตร์นรเีวชวทิยา กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 23 
เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 23 เม.ย. 64 พันเอกหญิง 
นวพร หิรญิววิัฒน์กุล รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาสูติศาสตร์นรเีวช
วทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจาก
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ห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา โดยมีพันเอก กฤษฎา ศรธีนภัครางกูร หน.ภาควชิา
สูติศาสตร์นรเีวชวทิยา กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการ
ดําเนินการในปีการศึกษา 2563 หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. และคณาจารย์ 
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มีความเอาใจใส่ มีความสามัคคี
เป็นเอกภาพ และทุ่มเทให้กับการพัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนของผู้เรยีนโดยพลิกวกิฤตเป็นโอกาสและปรับตัวเพื่อ
จัดการเรยีนการสอนแบบออนไลนด้์วยรูปแบบและวธีิการที่
หลากหลาย พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนตามระบบ 
PCMS โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม เช่น การจัดประชุม
พัฒนาการเรยีนการสอน (good practice) มีการฝึก
ทักษะทางคลินิกที่สําคัญ โดยเฉพาะการตรวจภายใน 
รวมทั้งฝึกตรวจร่างกายหญิงต้ังครรภ์โดยใช้หุ่นจําลองและ
กําหนดให้นักเรยีนถ่ายวดีิทัศน์ส่งงานและอาจารย์เป็นผู้ให้
ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะที่ถูกต้อง รวมทั้งนํา
นโยบายการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรยีนโดยใช้แนวคิด 
EPA มาสู่การปฏิบัติ เพื่อประเมินและให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่
ผู้เรยีนด้านการพัฒนาทักษะทางคลินิก 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมกอง
อํานวยการ วพม. ประจําเดือนเมษายน 2564 ณ ห้อง
ประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 
23 เม.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 23 เม.ย. 64 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมกองอํานวยการ วพม. ประจําเดือนเมษายน 2564 
ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
 - Update ประกาศ คําสั่ง วทิยุด่วนจาก ทบ. และ กพ.
ทบ. ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19  
 - สลก.ทบ. แจ้งให้ทราบว่า ผบ.ทบ. ตอบรับเป็น
ประธานในพิธีประดับเคร ื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษาจาก วพม. และ วพบ. ในวันที่ 20 พ.ค. 64    

 - ศพม. แจ้งให้ วพม. จัดกําลังพลไปสนับสนุน 1) 
ภารกิจด้านการแพทย์ของ รพ.รร.6 ที่ รพ.สนาม ทบ. ณ 
อาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย 2) ภารกิจที่ ARI Clinic 
3) หน่วยบรกิารให้วัคซีนป้องกันโควดิ 19 4) ภารกิจ รพ.
สนาม ทบ. ที่อยู่ระหว่างการเตรยีมการ โดยกลุ่มที่ไป
ปฏิบัติภารกิจจะได้รับการฉีดวัคซีนก่อน และ 5) ภารกิจ
จัดต้ังหน่วยบรกิารให้วัคซีนป้องกันโรคโควดิ 19 ที่ วพม. 
เพือ่เพิ่มศักยภาพการให้บรกิารของ รพ.รร.6  
 - ผอ.วพม./ รพ.รร.6 จัดสรรวัคซีนให้ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3-5 ทุกนาย ก่อนข้ึนปฏิบัติงานบนหอ
ผู้ป่วยในปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 27 เม.ย. 64 
 - การเตรยีมความพร้อมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
ผู้ปกครอง วพม. รุ่นที่ 46 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 
พ.ค. 64  
 - รูปแบบการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. 
รุ่นที่ 46 (แผน A และแผน B) 
 - เร ื่องแจ้งจาก บก.กศ.วพม. 
 - การติดตามผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดหาตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2564  

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่17 ของปี 
พ.ศ. 2564 (17/64) คอื 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 64  

• 26 เม.ย. 64 0900 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ณ ภาควชิาจิตเวชและ
ประสาทวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลนฯ์ 

• 26 เม.ย. 64 0900 การประชุมช้ีแจง นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 3-5 เร ื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควดิ 19 ผ่าน
ระบบออนไลน์ฯ  

• 26 เม.ย. 64 1030 คณะทํางานจัดต้ังหน่วยบรกิารให้
วัคซีนฯ วพม. ไปศึกษาดูงานหน่วยบรกิารให้วัคซีนฯ รพ.รร.6 
ที่ห้องพิธีการ ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6  

• 26 เม.ย. 64 1300 การประเมินคุณภาพภายใน 
ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม. ประจําปีการศึกษา 
2563 ผ่านระบบออนไลน์ฯ 
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• 26 เม.ย. 64 1300 การรับฟังการนําเสนอแผนการ
ปรับปรุงห้องตรวจโรคและห้องพยาบาล กปค.วพม. ณ ห้อง
ประชุม กอ. ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 27 เม.ย. 64 0900 การประเมินคุณภาพภายใน 
ภาควชิาจุลชีววทิยา กศ.วพม. ประจําปีการศึกษา 2563 ผ่าน
ระบบออนไลน์ฯ 

• 27 เม .ย .  64 1000 การประชุ มเพื่ อ ติ ดตาม
ความก้าวหน้าของการจัดกําลังพลสนับสนุนภารกิจของ 
รพ.รร.6/ รพ.สนาม ทบ. และการจัดต้ังหน่วยบรกิารให้วัคซีน
ป้องกันโรคโควดิ 19 

• 27 เม.ย. 64 1300 การประเมินคุณภาพภายใน 
ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ กศ.วพม. ประจําปีการศึกษา 2563 
ผ่านระบบออนไลน์ฯ 

• 28 เม.ย. 64 0800 การประชุมหารอืเช้าวันพุธ ผ่าน
ระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา  

• 28 เม.ย. 64 1000 การประชุมคณะกรรมการบรหิาร
วารสาร ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา 

• 28 เม.ย. 64 1000 การประชุมคณะทํ างานจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองฯ และคณะทํางานทําสัญญา
เข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 28 เม.ย. 64 1330 การประชุมหารอืวาระพิเศษ คร้ังที่ 
2 เร ื่อง การจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์ที่มีแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ 19 ระลอกใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ฯ จากห้องระ
พี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 30 เม.ย. 64 0900 การปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ 

• 30 เม.ย. 64 1000 การประเมินคุณภาพภายใน 
ภาควชิาปาราสิตวทิยา กศ.วพม. ประจําปีการศึกษา 2563 
ผ่านระบบออนไลน์ฯ 

• 30 เม.ย. 64 1300 การประเมินคุณภาพภายใน 
ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กศ.วพม. ประจําปีการศึกษา 
2563 ผ่านระบบออนไลน์ฯ  

• 1 พ.ค. 64 0800 การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
ผู้ปกครอง วพม. รุ่นที่ 46 ผ่านระบบออนไลน์ฯ จากห้อง
ประชุมสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน    

 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   2 พ.ค. 64  
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