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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 32 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
18 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชิน ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
เคร ื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Digital Portable X 
ray) พ ร้ อ ม ร ะบบ  Artificial Intelligence (AI) 
ให้กับกรมแพทย์ทหารบก เมื่อ 5 พ.ค. 64   

 เมื่ อ เวลา 1330 วั นที่  5 พฤษภาคม 2564 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เคร ื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่พร้อมระบบ AI ให้กับกรม
แพทย์ทหารบกเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยมี พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. พลตร ีสุรศักด์ิ ถนัดศีลธรรม ผอ.
รพ.รร.6 และคณะผู้บรหิาร รพ.รร.6 เป็นผู้ แทนรับ
พระราชทานเคร ื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุม
ดุสิตธานี ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 โดยใน
ปัจจุบันกองทัพบกได้จัดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับ
ผู้ ป่วยติดเช้ือ COVID-19 ที่อาคารรับรองกองทัพบก 
เกียกกาย และในเขตพื้นที่กรมยุทธศึกษาทหารบก 
 การได้รับพระราชทานในคร้ังนี้ยังความปลาบปลื้มปิติ
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
อย่างหาที่สุดมิได้ 

เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิธี
ประดับเคร ื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่
ผู้สําเร็จการศกึษาจาก วพม. และ วพบ. ณ ห้องประชมุ 
ศพม. ชั้น 2 เมื่อ 3 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่  3 พ.ค. 64 พลตร ีผศ.อารมย ์
ขุนภาษี เสธ.ศพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิธีประดับเคร ื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้แก่
ผู้สําเร็จการศึกษาจาก วพม. และ วพบ. ณ ห้องประชุม ศพ
ม. ช้ัน 2 โดย ผอ.วพบ. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร หน.นขต.
กอ.ศพม. และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อม
เพรยีงกัน  
 ที่ ประชุมฯ เห็นชอบร่วมกันที่ จะขอให้ เลื่ อน
กําหนดการจัดพิธีดังกล่าวออกไปก่อน เนื่องจากในปัจจุบัน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกใหม่ยัง
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจะสามารถควบคุมได้ภายในระยะเวลาอัน
สั้น ประกอบกับข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ลง 29 เม.ย. 64 ทําให้รูปแบบ
การจัดไม่สามารถทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ได้ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้าวันพุธ 
ประจําสัปดาห์ ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เมื่อ 5 พ.ค. 64  
 เมื่อเวลา 0800 วันที่ 5 พ.ค. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
หารอืเช้าวันพุธ ประจําสัปดาห์ ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา และผ่านระบบออนไลน์โดย
ใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - Update ประกาศ คําสั่ง วทิยุด่วนจาก ทบ. และ 
กพ.ทบ. ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควดิ 19 และการสนับสนนุภารกิจ รพ.สนาม ทบ. 
 - รายงานผลการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง 
วพม. รุ่นที่ 46 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 64  
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 - แผนการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนเพื่อ
คัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน ทบ. เข้าเป็น นพท.วพม.  
 - แผนการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ช้ันปี
ที่ 2 รุ่นที่ 46 ปีการศึกษา 2564 
 - กําหนดการที่สําคัญของระบบการคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 64) รอบที่ 3 
(รอบ Admission 1,2) ซ่ึงทาง วพม. จะจัดให้มีการรายงาน
ตัว สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต เพื่อ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพ
ม. พ.ศ. 2564 ในช่วง 4-8 มิ.ย. 64 
 - เลื่อนกําหนดการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร
กําลังพล วพม. ออกไปก่อน (เดิมกําหนดวันที่ 12 พ.ค. 64) 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. 
คร้ังที่ 5/ 2564 ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ณ 
ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 5 พ.ค. 64   

 เมื่อเวลา 0930 ของวันที่ 5 พ.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 5/ 2564 ประจําเดือน
พฤษภาคม ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
 - รายงานผลการจัดสอบวชิาเฉพาะของ กสพท เพื่อรับ
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อ 10 เม.ย. 
64 ที่อาคารศูนย์เรยีนรวม ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 - ศ.ร.ว. แจ้งงดจัดการสอบข้ันตอนที่ 1 และ 2 ในวันที่ 
22, 23 พ.ค. 64  

 - คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล แจ้งเลื่อนการ
สอบประมวลความรอบรู้ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 พ.ค.
64 (เลื่อนจาก 18 เม.ย. 64) ออกไปก่อน 
 - กศ.วพม. ขอเลื่อนการจัดโครงการก้าวสู่วชิาชีพแพทย์ 
สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 ในวันที่ 27-28 พ.ค. 64 
ออกไปก่อน  
 - มาตรการคัดกรอง นพท./นศพ.วพม.ช้ันปีที่ 4-6 ที่
เดินทางกลับเข้าหอพักในช่วงเปิดการศึกษา   
 - แผนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ที่มีการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ัน
ปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2564   

• ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 เรยีนออนไลน์ ต้ังแต่ 7 
มิ.ย. 64 - 17 ต.ค. 64 หลังจากนั้นมีแผนการศึกษาดังนี้ 

o 18 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 ปรับสภาพ
นักเรยีนใหม่ 2 สัปดาห์    

o 1 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64 รายวชิาทหาร 1 
o 15 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64 ฝึกปฏิบัติธรรม 
o 22 พ.ย. 64 - 5 ธ.ค. 64 รายวชิาทหาร 2  

• ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 เรยีนออนไลน์ ต้ังแต่ 7 
มิ.ย. 64 เมื่อสถานการณ์ดีข้ึนให้กลับเข้าศึกษาในช้ันเรยีนได้  

• ปี 4-5 ฝึกปฏิบัติงานบนโรงพยาบาล รพ.รร.6 
กําหนดเปิดภาคการศึกษา 31 พ.ค. และ 24 พ.ค. 64 
ตามลําดับ   

• ปี 6 ฝึกปฏิบัติงานบนโรงพยาบาล รพ.รร.6 
เปิดการศึกษา 17 พ.ค. 64 โดยจะเร ิ่มหมุนเวยีนไปฝึก
ปฏิบัติงานใน รพ.สมทบ วันที่ 13 มิ.ย. 64 
 - กําหนดการประชุมตัดสินผลการศึกษาของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้  

• ช้ันปีที่ 5 วันที่ 7 พ.ค. 64 1300  
• ช้ันปีที่ 3 วันที่ 7 พ.ค. 64 1430 
• ช้ันปีที่ 2 วันที่ 11 พ.ค. 64 1330 
• ช้ันปีที่ 4 วันที่ 13 พ.ค. 64 1330 

 - 13 พ.ค. 64 1300 การประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา วพม. รับรองผลผู้ที่สําเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม)  



3 VOL. 5 NO.18 (WEEK 18: MAY 3-9, 2021) 
 

 

 

 - กําหนดการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2-6
ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ มีดังนี้ 

• ช้ันปีที่ 6 วันที่ 30 เม.ย. 64 0900  
• ช้ันปีที่ 5 วันที่ 21 พ.ค. 64 0900 
• ช้ันปีที่ 4 วันที่ 31 พ.ค. 64 0800  
• ช้ันปีที่ 3 วันที่ 4 มิ.ย. 64 1030 
• ช้ันปีที่ 2 วันที่ 4 มิ.ย. 64 0900 

 - Update ประกาศ คําสั่ง วทิยุด่วนจาก ทบ. และ 
กพ.ทบ. ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควดิ 19 ได้แก่  

• ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ
ราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 (ฉบับที่ 22) ลง 29 เม.ย. 64 ซ่ึงมีผลบังคับต้ังแต่
วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป 

• ประกาศ กทม. เร ื่อง ปิดสถานที่เป็นการช่ัวคราว 
(ฉบับที่ 26) ให้มีผลถึงวันที่ 9 พ.ค. 64  

• วทิยุด่วนที่สุดจาก กพ.ทบ. ลง 30 เม.ย. 64 (กห 
0401/ 515) ให้ นขต.ทบ. และหน่วยรอง สํารวจยอดความ
ต้องการวัคซีนฯ ของกําลังพลและครอบครัว (สามี ภรรยา 
และบุตรตามกฎหมาย) รวมถึง รพ.ทบ. ที่ต้ังอยู่ใกล้เคียง
พื้นที่ของหน่วย ส่งให้ พบ. ภายในวันศุกร์ที่ 14 พ.ค. 64 
(เพื่อรวบรวมส่งให้ ศปม.ทบ. เพื่อใช้ประกอบการขอรับการ
สนับสนุนโควตาวัคซีนฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป)   
 ทั้งนี้กลุ่มดังกล่าว ไม่ต้องลงทะเบียนหมอพร้อม 
เพื่อแจ้งความประสงค์ ในการฉีดวัคซีนฯ ผ่านแอปพลิเคชัน 
(Line) หมอพร้อม สําหรับบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว เช่น 
บิดา มารดา ฯลฯ ให้ใช้การลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ 
ผ่านแอปพลิเคชันฯ เพื่อขอรับการฉีดวัคซีนตามแนวทางที่
รัฐบาลกําหนด 
 - แผนการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. รุ่นที่ 
46 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 - พิธีประดับเคร ื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
ให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก วพม. และ วพบ. อยู่ระว่างขอ
อนุมัติเลื่อนกําหนดจัดพิธีออกไปก่อน  

 - กําหนดการที่สําคัญของระบบการคัดเลือกกลาง
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 64) รอบที่ 3 
(รอบ Admission 1,2) มีดังนี้  

• 4 มิ.ย. 64 ตรวจร่างกาย/ ทดสอบสุขภาพจิต 
TCAS รอบ 3 (Admission 1,2)  

• 8 มิ.ย. 64 สอบสัมภาษณ์ และประชุมสรุปผล
การคัดเลือกฯ ส่ง กสพท  
 - ผลการพิจารณากรณี รพ.ชลบุร ีและ รพ.นพรัตนราช
ธานี งดรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ไปฝึกปฏิบัติงาน
ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอก
ใหม่ ที่ประชุมฯ ให้ประสานกับทาง รพ.อานันทมหิดล เพื่อส่ง
นักเรยีนกลุ่มนี้ ไปฝึกปฏิ บัติงานในสาขาอายุรศาสตร์ 
ศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์    
 - รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ช้ีแจงเร ื่อง นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 5 จํานวน 3 นาย ย่ืนใบสมัครขอรับ
พระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
ประจําปี 2564 และรายงานผลการประชุมร่วมที่กระทรวง
อุดมศึกษาฯ (อ.ว.) เร ื่องการจัด รพ.สนาม ของมหาวทิยาลัย
เพื่อสนับสนุนงานของ สธ. แผนการฉีดวัคซีนของ สธ. และมี
นโยบายให้ นศพ. สามารถไปฝึกปฏิบัติงานที่ รพ.สมทบได้ 
โดย กสพท จะทําหนังสือขออนุมัติฯ ไปยังกระทรวงมหาดไทย
แบบรวมการ (23 สถาบัน)  
 - ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา แจ้งเตือนขอให้
ประธานรายวชิา ส่งรายละเอียดรายวชิา และรายงานผลการ
ดําเนินการรายวชิา (มคอ.3 และ มคอ.5) ภายในเวลาที่กําหนด    
 - ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพฯ รายงานผลการ
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการ
ดําเนินการคัดเลือก อจ.วพม. ที่ได้รับการเสนอช่ือจากทาง
ภาควชิาเพื่อขอรับรางวัล “ครูแพทย์ดีเด่น”  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร วพม. เพื่อซักซ้อมแนวทางการชี้แจง
และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ม.มหิดล ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 5 พ.ค. 64 
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 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 5 พ.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร วพม. เพื่อซักซ้อม
แนวทางการช้ีแจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ม.มหิดล ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระ
พี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดย
มีคณะกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน ในโอกาสนี้ 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นผูต้ั้งคําถาม เพื่อซักซ้อมแนว
ทางการตอบข้อซักถามของทาง คกก.กลั่นกรองหลักสูตร
ของ ม.มหิดล  
ผอ.กศ.วพม. และ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็น
ปร ะ ธ านคณะก ร รมกา รสั มภ าษณ์นิ สิ ต เ ตร ียม
แพทยศาสตร์ที่สมัครขอรับทุน ทบ. ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
ผ่านระบบออนไลนจ์ากห้องประชุมกลุม่ย่อย LRC ชัน้ 3 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 6 พ.ค. 64  

 เมื่อเวลา 0830 วันที่ 6 พ.ค. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. และพันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานคณะกรรมการ
สัมภาษณ์นิสิตเตรยีมแพทยศาสตร์ที่สมัครขอรับทุน ทบ. ชุด
ที่ 1 และชุดที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุมกลุ่มย่อย 
LRC ช้ัน 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยมีผู้ เข้ารับการ
สัมภาษณ์จํานวน 23 นาย เกณฑ์ที่คณะกรรมการให้
ความสําคัญ ได้แก่บุคลิกภาพ ค่านิยมพื้นฐานของการเป็น
ทหาร มีความประพฤติดี การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม และความรู้รอบตัว ผลการสัมภาษณ์จะ

นําไปพิจารณาร่วมกับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการ
สอบข้อเขียนต่อไป  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ม.มหิดล เมื่อ 6 พ.ค. 64 

 เมื่อเวลา 1440 ของวันที่ 6 พ.ค. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการช้ีแจงเพื่อให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2564 แก่ผู้ทรงคุณวุฒ ิได้แก่ ศ.เกียรติ
คุณ พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ 
ดร.นพ.ธนชัย พนาพุฒิ ผอ.ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 
รพ.ศูนย์ขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาแพทยศาสตร์ พลโท รศ.
นพ.กรฑีา ม่วงทอง ผู้แทนแพทยสภา และคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ม.มหิดล โดยมีผู้บรหิารและคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของ วพม. เข้าช้ีแจงโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 สาระสําคัญของข้อเสนอแนะมดัีงนี้ 
 - ภาคผนวก 1 แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร (Degree 
profile) ปรับปรุงผลงานทางวชิาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 
 - ตารางภาคผนวก 2.1 ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) และผลลัพธ์การเรยีนรู้ย่อย (SubPLOs) ให้มีความ
ถูกต้อง สมบูรณ์ และชัดเจนย่ิงข้ึน  
 - ตารางภาคผนวก 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธ์การ
เรยีนรู้เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา เพิ่มเติมคําอธิบายความคาดหวัง
ของผลลัพธ์การเรยีนรู้แต่ละข้อเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
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 - ตารางภาคผนวก 3 ทบทวนความถูกต้องของข้อมูลใน
ตารางความสัมพันธ์เปรยีบเทียบผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับ  
หลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) หลัง
ปรับปรุง PLOs  
 - ตารางภาคผนวก 4.1 แผนที่ การกระจายความ
รับผิดชอบผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตรสู่ รายวชิา 
(Curriculum mapping) ในแต่ละช้ันปี รวมทั้งการระบุระดับ
ของความรับผิดชอบ 5 ระดับ (I, R, P, M, M/A) และความ
รับผิดชอบหลักและรอง 
 - มคอ.2 หมวดที่ 1 ปรับปรุงผลงานทางวชิาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน  
 - มคอ.2 หมวดที่ 3 
 ข้อ 2 การดําเนินการหลกัสูตร   

• ปรับปรุงข้อมูลแผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาในระยะ 6 ปี/ ข้อมูลงบประมาณตามแผน 
 ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

• ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรหลังปรับปรุงตาม
คําแนะนํา (หมวดวชิาศึกษาทั่วไปและหมวดวชิาเฉพาะ) 

• จัดเรยีงคําอธิบายรายวชิาใหม่ 
 ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   

• ปรับลดรายละเอียดของ รพ. สมทบ 
• ปรับจํานวนรายวชิาให้สอดคล้อง 

 - มคอ.2 หมวดที่ 4  
 ข้อ 3 ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กล
ยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

• ปรับตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์
ลดรายละเอียดของ รพ. สมทบ 
 - มคอ.2 หมวดที่ 5 
 ข้อ 3 เกณฑ์สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

• ควรเพิ่มการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ ม.
มหิดล หรอืเทียบเท่า  
 - มคอ.2 หมวดที่ 7 
 ข้อ 7 ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน  

• แยกเป็น 2 ตาราง คือ ตัวบ่งช้ีตาม มคอ. 1 และ
ปรับลดรายละเอียดของ รพ. สมทบ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาพยาธิวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 7 พ.ค. 64 

 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 7 พ.ค. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาพยาธิวทิยา กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 
5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พันเอก ผศ.
พิพัฒน์ ศรธีนาบุตร หน.ภพธ.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการ
ดําเนินการในปีการศึกษา 2563 หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. และคณาจารย์
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการวางแผนและ
พัฒนาสื่อการเรยีนรู้ในรูปแบบดิจิตอล (digital slide) และ
การใช้ประโยชน์จาก Moodle LMS ส่งผลให้สามารถจัดการ
เรยีนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองความต้องการของผู้เรยีน พัฒนารูปแบบและ
ช่องทางในการเรยีนรู้จากสื่อการเรยีนรู้สําหรับผู้เรยีนที่
หลากหลาย และตรงตามความต้องการของผู้ เรยีน เช่น 
YouTube, Facebook, Line รวมทั้งมีทางเลือกให้นักเรยีน
เลือกบทเรยีนจากอาจารย์หลายท่านในหัวข้อเดียวกัน (good 
practice) มีโครงการบรกิารวชิาการแก่สังคมที่หลากหลาย 
เช่น บรกิารตรวจทางห้องปฏิบัติการ การอบรมให้ความรู้แก่
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แพทย์ประจําบ้านในสาขาต่างๆ การเป็นอาจารย์พิเศษใน
สถาบันต่างๆ ส่งผลให้ วพม. มีรายรับสถานศึกษาเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่ อง (good practice) คณาจารย์มีความรู้
ความสามารถและมีบทบาทสําคัญในการทํางานให้กับราช
วทิยาลัยฯ รวมทั้งเป็นบรรณาธิการหลักของวารสารระดับ
นานาชาติ และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีนที่มีข้อจํากัดในการเรยีนรู้ โดยมีแนวทางในการพัฒนา
ตามบรบิทเฉพาะของผู้เรยีนแต่ละคน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและพัฒนาตนเองเพื่ อให้สามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการคัดเลือกผู้สมัครรับทุน ทบ. เป็น นพท.วพม. 
รุ่นที่ 46 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 7 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1200 ของวันที่ 7 พ.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกผู้สมัครรับทุน ทบ. เป็น 
นพท.วพม. รุ่นที่ 46 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมโดย
พร้อมเพรยีงกัน และมี พันเอก โกมล สมใจสุข หน.ผตก.
กอ.วพม. ทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการฯ  
 ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานผลการสอบสัมภาษณ์ การ
สอบข้อเขียน และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเห็นชอบ
ผลการคัดเลือกตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยรายช่ือผู้ผ่าน
การคัดเลือกฯ มีจํานวน 20 นาย และสํารอง 3 นาย ซ่ึง วพม. 
จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของ วพม. ในวันที่ 11 พ.ค. 64 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมตัดสินผลการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที ่
5 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม. เมื่อ 7 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 7 พ.ค. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมตัดสินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 5 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 

อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี หน.ภาควชิา 
ที่เปิดการเรยีนการสอน ช้ันปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
โดยมี พันเอกหญิง กิติพร พุทธิขันธ์ ประจํา บก.กศ.วพม. 
ทําหน้าที่เป็นเลขานกุาร 
 ที่ประชุมฯ รับทราบผลคะแนนของทุกรายวชิาที่เปิด
การเรยีนการสอน ช้ันปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 และ
เห็นชอบผลการตัดสินให้ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 5 ที่
สอบผ่านทุกรายวชิา เลื่อนช้ันไปเรยีนในช้ันปีที่ 6 และให้ผู้
ที่สอบไม่ผ่าน รายงานตัวกับทางภาควชิาเพื่อขอสอบแก้
ตัวและผู้ที่ได้เกรด F ลงทะเบียนเรยีนรายวชิานั้นใหม่ต่อไป  
 ต่อมาเวลา 1430 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมตัดสินผล
การศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 ณ ห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี 
หน.ภาควชิาที่เปิดการเรยีนการสอน ช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดย
พร้อมเพรยีงกัน โดยมี พันเอกหญิง กิติพร พุทธิขันธ์ 
ประจํา บก.กศ.วพม. ทําหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ที่ประชุมฯ รับทราบผลคะแนนของทุกรายวชิาที่เปิด
การเรยีนการสอนในช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และ
เห็นชอบผลการตัดสินให้ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 ที่
สอบผ่านทุกรายวชิา เลื่อนช้ันไปศึกษาในช้ันปีที่ 4 และให้
ผู้ที่สอบไม่ผ่าน ไปรายงานตัวกับทางภาควชิา เพื่อขอสอบ
แก้ตัว สําหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านให้ลงทะเบียนเรยีนรายวชิา
นั้น ๆ ใหม่  
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รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้อง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม. เมื่อ 7 พ.ค. 64 

 เมื่อเวลา 1300 วันที่ 7 พ.ค. 64 พันเอก ศ.มฑรุิทธ 
มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์
ฟื้ นฟู กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจาก
ห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม.    
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนารูปแบบการ
เรยีนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนเป็นเจ้าของกิจกรรมการ
เรยีนรู้ พัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้เรยีนมีความกระตือรอืร้น
ในการเรยีนทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย 
โดยมีรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ 
after-OPD discussion, oral case presentation, 
formative evaluation ในรูปแบบของ e-learning 
และรเิร ิ่มใช้กรอบแนวคิด EPA ในการประเมินผลการ
เรยีนรู้หัวข้อ therapeutic exercise ส่งผลให้ผู้เรยีนมี
ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก (good practice)  
 ภาควชิามีการใช้ Google classroom สําหรับการ
จัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์เพิ่มเติมจาก PCM 
Moodle ได้เป็นอย่างดี มีการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นการ

ดูแลผู้ ป่วยแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวชิาชีพผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเย่ียมบ้านและกิจกรรมพิเศษที่จัด
ให้แก่ผู้ป่วยภายในหอผู้ป่วย แพทย์ประจําบ้านได้รับการ
เตรยีมความพร้อมทางด้านวชิาการก่อนทําหน้าที่ เป็น
ผู้ช่วยสอน นพท./นศพ.วพม. และมีทัศนคติที่ดีต่อการสอน
และการดูแล นพท./นศพ.วพม. อย่างเต็มใจ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุนมีประสบการณ์ในการทํางานภาควชิาเป็น
เวลานาน มีความผูกพันกับหน่วยงานและกระตือรอืร้นใน
การพัฒนาตนเองเพื่อปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเรยีน
การสอนในปัจจุบัน 

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่19 ของปี 
พ.ศ. 2564 (19/64) คอื 10-16 พ.ค. 64  

• 11 พ.ค. 64 0800 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ภาควชิาจักษุวทิยา กศ.วพม. 
ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ 

• 11 พ.ค. 64 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ภาควชิาโสต นาสิก ลารงิซ์
วทิยา กศ.วพม. ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ 

• 11 พ.ค. 64 1330 การประชุมตัดสินผลการศึกษาของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 11 พ.ค. 64 1430 การประชุมคณะกรรมการทําสัญญา
เข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 
3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 12 พ.ค. 64 1000 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
รายงานตัว สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและทดสอบ
สุขภาพจิต เพื่ อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์จาก
ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 12 พ.ค. 64 1330 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
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• 13 พ.ค. 64 0800 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ภาควชิาอายุรศาสตร์ 
กศ.วพม. ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ 

• 13 พ.ค. 64 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ภาควชิาศัลยศาสตร์ 
กศ.วพม. ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ 

• 13 พ.ค. 64 1300 การประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 13 พ.ค. 64 1330 การประชุมตัดสินผลการศึกษาของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 14 พ.ค. 64 0800 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ภาควชิารังสีวทิยา กศ.วพม. 
ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ 

• 14 พ.ค. 64 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ 
กศ.วพม. ผ่านทางระบบออนไลน์ฯ 

 

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

 

 

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