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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 36 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
22 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานในกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ พระที่นั่งเทวราช
สภารมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อ 2 มิ.ย. 64  

 เมื่อเวลา 0730 วันที่ 2 มิ.ย. 64 พลโท ชาญชัย 
ติกขะปัญโญ จก.พบ. เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 
ประกอบด้วยพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ จํานวน 10 รูป ณ 
บรเิวณลานด้านข้างพระที่นั่งเทวราชสภารมย์, พิธีถวายเคร ื่อง
ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล และพิธี
สวดเจรญิพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ 
พระราชวังพญาไท ในการนี้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ 
พบ. และ ศพม. ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรยีงกัน 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม.
ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud 
Meetings ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 31 พ.ค. 64 

 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 31 พ.ค. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการปฐมนิเทศ 
นพท./นศพ.วพม.ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ 
Zoom Cloud Meetings ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมีคณะผู้บรหิาร หน.ภาควชิา 
กศ.วพม. ประธานรายวชิา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 คณะผู้บรหิารได้เน้นให้ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ทุก
นาย เรยีนรู้ที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับบทบาทใหม่ที่จะต้อง
ข้ึนไปฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในฐานะสมาชิกของทีมสุขภาพ 
ซ่ึงจะต้องมีความรับผิดชอบมากข้ึน และต้ังใจฝึกฝนเพื่อพัฒนา
ทักษะทางวชิาชีพ รวมทั้งพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรรมและ
จรยิธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบของผู้ประกอบวชิาชีพแพทย์ 
และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว 
โดยในช้ันปีที่ 4 มีวชิาที่จะต้องศึกษารวม 13 รายวชิา 45 หน่วย
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กิต นอกจากนี้ยังได้ขอให้ทุกคนแบ่งเวลาเพื่อเตรยีมความพร้อม
สําหรับการสอบข้ันตอนที่ 1 ของ ศ.ร.ว. ในวันที่ 11 ก.ย. 64 ด้วย  
หลังจากนั้น หน.ภาควชิา แต่ละภาควชิา ได้แนะนํารายวชิาที่
จัดการเรยีนในช้ันปีที่ 4  
 เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 คณะอนุกรรมการ
ประเมินผล วพม. ได้กําหนดให้เร ิ่มการประเมินความก้าวหน้าของ
การพัฒนาทักษะทางวชิาชีพตามกรอบแนวคิด Entrustable 
Professional Activity (EPA) ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 
4-6 ดังนั้นทาง พันเอก พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวนิ ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผล จึงได้ช้ีแจงแนวทางปฏิบัติ
ให้ นพท./นศพ.วพม. ทุกนาย ทราบและเข้าใจความสําคัญของ
การประเมินดังกล่าว  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมตัดสินผลการศึกษา 
ภาคฤดูร้อนของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา วพม. เมื่อ 31 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1030 วันที่ 31 พ.ค. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
ตัดสินผลการศึกษา ภาคฤดูร้อนของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. ซ่ึงมีรายวชิาที่เปิดสอน จํานวน 1 
รายวชิา คือ รายวชิา วพมบก 307 โรคของระบบทางเดินหายใจ 
ระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบทางเดินปัสสาวะ โดยมีผู้
ลงทะเบียนเรยีน 7 นาย  

ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กําลังใจ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทําสัญญาฯ ระหว่าง
ประชุมผ่านทางระบบออนไลนก์ับผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้คํ้า
ประกัน และผู้ทําสัญญา ณ ห้องสมุดย่อย และห้องเรยีน
กลุ่มย่อย ชั้น 2,3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 1 มิ.ย. 64 
 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 64 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ตรวจเย่ียมเพื่อให้กําลังใจการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทําสัญญาฯ ระหว่างประชุม

ผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ค้ําประกัน 
และผู้ทําสัญญา ณ ห้องสมุดย่อย และห้องเรยีนกลุ่มย่อย 
(LRC) ช้ัน 2,3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. 
 วัตถุประสงค์ของการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์
คร้ังนี้เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้ทําสัญญา ผู้แทนโดยชอบธรรม 
และผู้ค้ําประกัน รวมทั้งแจ้งให้ทราบผลการตรวจหนังสือ
สัญญาและเอกสารประกอบการทําสัญญา เพื่อขอให้เพิ่มเติม
และแก้ไขเอกสารในส่วนที่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 
6/64 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องระพี 
สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา วพม. เมือ่  2 
มิ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 2 มิ.ย. 64 พลตรหีญงิ ผศ.จนัทรา
ภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. 
คร้ังที่ 6/64 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องระ
พี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีคณะ
ผู้บรหิาร หน.ภาควชิา และรอง หน.ภาควชิา กศ.วพม. เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
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 - กําหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการการศกึษา วพม. 
ในวันที ่8 ม.ิย. 64 เพือ่พจิารณาการสาํเร็จการศกึษาของ 
นพท.ณัฐชนน ์จารุรัตนศิรกิุล ช้ันปีที่ 6 ปีการศกึษา 2563  
 - ศรว. แจ้งกําหนดการสอบข้ันตอนที ่1, 2 ซ่ึงเลื่อนมา
จาก เม.ย. 64 เป็นวนัที ่11, 12 ก.ย. 64   
 - แผนการสอบคัดเลอืกผูม้ีรายช่ือผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปีการศกึษา 2564 
ผ่านระบบ TCAS64 รอบ 3 (การตรวจร่างกาย การทดสอบทาง
จิตวทิยา และการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน ์
 - ความคืบหน้าการขออนุมัติหลกัสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   
 - สรุปการตัดสินผลการศกึษา นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที ่
2-5 และช้ันปีที ่6 ปีการศกึษา 2563  
 - ผลการพิจารณา นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ผู้มีความ
ประพฤติดีเป็นผู้แทนสมัครรับรางวลั “บัณฑิตแพทย์ดีเด่น” 
ของมลูนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวกิรม พระบรมราช
ชนก ประจําปีการศกึษา 2563 
 - สรุปผลการดําเนินงานของศนูย์บรกิารวัคซีนร่วม วพ
ม.-วพบ.-รพ.รร.6 ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกฎุเกล้า เมือ่
วันที ่27-28 พ.ค. 64  
 - สรุปผลการทําสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. รุ่น
ที่ 46 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 64  
 - ขอให้ภาควชิาอายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, สูติศาสตร์-
นรเีวชวทิยา และกุมารเวชศาสตร์ เตรยีมพื้นที่สําหรับการ
พัฒนา smart classroom เนื่องจากเอกสารงบประมาณ 
ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2565 
ฉบับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายฯ ได้แสดงงบประมาณ
ของ ม.เกษตรศาสตร์ พบว่าโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณซ่ึงมีค่าครุภัณฑ์ห้องเรยีน – smart 
classroom ของ วพม. อยู่ด้วย  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรยีน
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ รายวชิาระบบทางเดินปัสสาวะ
และระบบสืบพันธุ์ ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 2 มิ.ย. 64 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 2 มิ.ย. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ รายวชิา 
วพมบก 207 ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธ์ุ ผ่าน
ระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พันเอกหญิง ผศ.ปนัดดา หัตถ
โชติ หน.ภสว.กศ.วพม. ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา 
บรรยายสรุปผลการทวนสอบฯ ระดับรายวชิา หลังจากนั้นเป็น
การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ  

 คกก. ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ ได้ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่นําผลการประเมินตนเองของผู้เรยีน
ตามหัวข้อ/ขอบเขตการเรยีนรู้ มากํากับติดตามและช่วยเหลือ
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล เชิญอาจารย์จากภาควชิาช้ันคลินิก
มาร่วมสอน เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้ที่ เน้นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาของผู้ป่วย (clinical 
correlation) ได้พัฒนาการเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม Clinical 
virtual brainstorm (CVB) เพื่อประเมินความก้าวหน้าของ
ผู้ เรยีน (formative evaluation) และการเรยีนช่ัวโมง
ปฏิบัติการผ่านกิจกรรม Lab-integrated CBL และต่อยอด
เป็นโครงการวจิัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษา รวมทั้งมีการ
ประชุมหารอืเพื่อลดความซ้ําซ้อนของเนื้อหารายวชิา 
ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร วพม. ตรวจเยี่ยมเพื่อให้
กําลังใจการปฏิบัติงานของแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ของ รพ.รร.
6 และ วพม. ที่มาสนับสนุนการตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปี
การศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสดศร ีชั้น 1 และห้อง
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ประชุม 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เมื่อ 4 
มิ.ย. 64 

 เมื่อเวลา 0830 ของวันที่ 4 มิ.ย. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร วพม. ตรวจ
เย่ียมเพื่อให้กําลังใจการปฏิบัติงานของแพทย์และเจ้าหน้าที่ของ 
รพ.รร.6 และ วพม. ที่มาสนับสนุนการตรวจร่างกายผู้มีรายช่ือ
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. 
ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสดศร ีช้ัน 1 และห้องประชุม 
25 ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม.
ชั้นปีที่ 2,3 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud 
Meetings ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 4 มิ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 4 มิ.ย. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการปฐมนิเทศ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
ระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 

อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมีคณะผู้บรหิาร หน.
ภาควชิา กศ.วพม. ประธานรายวชิา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรยีงกัน   

       - คณะผู้บรหิารขอให้ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ทุกคน
พยายามปรับตัวเข้ากับเนื้อหาการเรยีนและวธีิการเรยีนรู้ที่เน้น
การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้โจทย์ปัญหาผู้ป่วย แทน
การเรยีนรู้แบบท่องจําเพียงอย่างเดียว สําหรับช่วงแรกทั้งสอง
ช้ันปีจะเรยีนผ่านทางระบบออนไลน์ โดยเมื่อทาง ศบค. ผ่อน
คลายมาตรการและให้จัดการเรยีนในช้ันเรยีนได้จะให้ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 เข้ามาเรยีนในช้ันเรยีนก่อน สําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 คาดว่าจะให้เข้ามาปรับสภาพร่างกายเพื่อ
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เตรยีมความพร้อมสําหรับการเรยีนวชิา ทหาร 1 และทหาร 2 ใน
เดือนตุลาคม  
 - แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควดิ-19 สําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 จะนัดให้เข้ามาฉีดภายในเดือน มิ.ย. โดย
จะแจ้งกําหนดการให้ทราบต่อไป  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชมุ กอ.วพม. 
และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ณ 
ห้องประชุมกองอาํนวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมือ่ 
31 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1200 ของวันที่ 31 พ.ค. 64 พันเอก ผศ.ดสุติ 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมกอง
อํานวยการ วพม. ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้  
 - Update ประกาศ คําสั่ง วทิยุด่วนจาก ทบ. และ 
กพ.ทบ. ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วดิ 19 
 - การนัดหมายให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ค้ําประกัน 
และนิสิตเตรยีมแพทย์ที่ส่งเอกสารประกอบการทําสัญญาเข้า
เป็น นศพ.วพม. เข้ามายืนยันตัวบุคคล พร้อมรับทราบผลการ
ตรวจหนังสือสัญญาเบ้ืองต้นผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในวันที่ 1 มิ.ย. 64  
 - กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลที่มีรายช่ือเข้าศึกษา
หลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปีการศึกษา 2564 ผ่าน
ระบบ TCAS64 มีดังนี้  

 : กสพท ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสัมภาษณ์เพื่อ
เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ วพม. ในปี
การศึกษา 2564 จํานวน 100 คน ผ่านระบบ TCAS64 รอบ
ที่ 3 วันที่ 1 มิ.ย. 64 หลังจากนั้นกําหนดให้ผู้มีรายช่ือเข้า
สัมภาษณ์ฯ ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 O กรอกข้อมูลแบบรายงานตัว (วพม.001) ภายใน
วันที่ 3 มิ.ย. 64  
 O ชําระค่าธรรมเนียมการคัดเลือกฯ เป็นเงิน 3,700 
บาท  
 O เข้ารับการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ปัสสาวะ และ
ถ่ายภาพรังสีทรวงอก ในวันที่ 4 มิ.ย. 64  
 O ตอบแบบทดสอบทางจิตวทิยา ในวันที่ 5 มิ.ย. 64 
และส่งแบบคําตอบทางอเีมลล์  Psypcm@gmail.com ภายใน
วันที่ 5 มิ.ย. 64 
 O เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ ตามเวลา
ที่นัดหมาย ในวันที่ 8 มิ.ย. 64 
 โดย คกก.อํานวยการคัดเลือกฯ กําหนดประชุมเพื่อ
พิจารณาผลการคัดเลือกฯ ที่ห้องระพี สาครกิ ในวันที่ 8 มิ.ย. 
64 เวลา 1500  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาศัลยศาสตร์ กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลนจ์ากหอ้งประชมุ สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกฎุ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 31 พ.ค. 64 
 เมื่อเวลา 1400 ของวันที่ 31 พ.ค. 64 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาศัลยศาสตร์ 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 
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อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พันเอก ดนัย มี
แก้วกุญชร หน.ภศศ.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการ
ในปีการศึกษา 2563 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.
ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน และคณาจารย์ 
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ช่ืนชมผู้บรหิารและคณาจารย์
ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการจัดการเรยีนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยนํานโยบายด้านการศึกษาของ วพม. 
มาสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดการเรยีนการสอนรูปแบบ active 
learning (Team-based learning, case-based 
discussion) ที่เน้นการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหา
ของผู้ป่วย มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการเรยีน
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการวัดและการ
ประเมินผล และการพัฒนาคลังข้อสอบโดยใช้ Moodle LMS 
อาจารย์รุ่นใหม่เอาใจใส่ และปรับเปลี่ยนวธีิการเรยีนการสอนใน
รูปแบบ active learning โดยกระตุ้นให้ผู้เรยีนขวนขวายศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม และทําให้ นพท./นศพ.วพม. รู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของทีมการรักษา เปิดโอกาสให้ นพท./นศพ.วพม. ได้เรยีนรู้
ในห้องผ่าตัด โดยเป็นผู้ช่วยศัลยแพทย์ และได้ฝึกหัตถการ เช่น 
การเย็บแผล การผูกไหม ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด มีการ
จัดการเรยีนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติหัตถการพื้นฐานทาง
ศัลยศาสตร์โดยใช้อุปกรณ์ช่วยสอน เช่น หุ่นฝึกทําหัตถการ และ 
หัตถการที่ต้องปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยแพทย์ประจําบ้านมี
ส่วนร่วม เช่น การเย็บแผล การใส่สายสวนปัสสาวะ และ ICD 
placement เป็นต้น อาจารย์ทั้งภาควชิาฯ และกองฯ ผลิต
หนังสือและตําราทางด้านศัลยศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้ และ
ค้นคว้าเพิ่มเติมสําหรับ นพท./นศพ.วพม. เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุนมีการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนของภาควชิาฯ และสามารถ
สนับสนุนการเรยีนการสอน ตลอดทั้งเอาใจใส่ดูแล นพท./
นศพ.วพม. ได้เป็นอย่างดี 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกครูแพทย์ดีเด่น ผ่านทางระบบ
ออนไลนจ์ากหอ้งประชมุ สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกฎุ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 1 มิ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 1 มิ.ย. 64 พันเอก ศ.มฑิรุทธ 
มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกครูแพทย์ดีเด่น ผ่านทางระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้า
ร่วมประชุมด้วย  
 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ
จากภาควชิาต่าง ๆ เข้าสู่การพิจารณา โดยคณะกรรมการชุด
ย่อยที่รับผิดชอบการพิจารณาแต่ละด้านนําเสนอผลการ
พิจารณาเพื่อให้กรรมการร่วมพิจารณา ก่อนที่รายช่ือทั้งหมด
จะถูกนําเข้าสู่การพิจารณาของ คกก อํานวยการ สรรหาและ
คัดเลือก ครูแพทย์ดีเด่น บุคลากรสนับสนุนดีเด่น ฯ  

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่23 ของปี 
พ.ศ. 2564 (23/64) คอื 7-13 ม.ิย. 64  

• 7 มิ.ย. 64 1300 การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร วพม. เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 8 มิ.ย. 64 0800 การสัมภาษณ์ผู้มีรายช่ือผ่านการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปี
การศึกษา 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์  

• 8 มิ.ย. 64 1530 การประชุม คกก.อํานวยการ คัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปี
การศึกษา 2564 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา 

• 9 มิ.ย. 64 1330 การประชุม คกก. บรกิารทางวชิาการ 
แก่สังคม วพม. ผ่านทางระบบออนไลน์ จากห้องรับรองสดศร ี
ช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. 
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• 11 มิ.ย. 64 1030 การประชุม คกก. พิจารณารางวัล
เพชรพระมงกุฎ ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้องประชุม 
สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 11 มิ.ย. 64 1330 การประชุม คกก. ดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควชิา ปีการศึกษา 2563 
ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   14 มิ.ย. 64  
  



8 VOL. 5 NO.22 (WEEK 22: MAY 31 – JUN 6, 2021) 
 

 

 
 


