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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 29 
ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 16 ของปี พ.ศ. 
2565 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
ผู้สําเร็จการศึกษาจาก วพม. ประจําปีการศึกษา 2563 
(รุ่นที ่41) ในสว่นของนายทหารสญัญาบตัรชาย เขา้รับ
พระราชทานกระบีจ่ากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ 
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อ 20 
เม.ย. 65 

 เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 เวลา 17.54 น. พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ 
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระ
บรมราชวโรกาสให้ พลเอก เฉลิมพล ศรสีวัสด์ิ ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด นําผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรยีนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า โรงเรยีนนายเรอื โรงเรยีนนายเรอือากาศนวมินท
กษัตรยิาธิราช และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
ประจําปีการศึกษา 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับ
พระราชทานกระบ่ีและปรญิญาบัตร และผู้สําเร็จการศึกษาจาก

วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจําปีการศึกษา 2563 
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกระบ่ี รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 361 ราย ในโอกาสนี้ พล.ต. สุรศักด์ิ ถนัดศีลธรรม 
ผอ.วพม. เป็นผู้อ่านรายนามนายทหารสัญญาบัตรชายผู้สําเร็จ
การศึกษาจาก วพม.     
จก.พบ. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 42 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม
มงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 19 
เม.ย. 65 
 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 65 พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณ
ดิษฐ์ จก.พบ. ในฐานะประธาน สภา วพม. เป็นประธานในพิธี
ปัจฉิมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 รุ่นที่ 42 ปี
การศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี รอง จก.พบ. ผอ.วพม./รพ.รร.6 
ผอ.กศ.วพม. ผอ.สวพท. ผอ.สพธ. เสธ.ศพม. และ รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายวชิาการ หัวหน้าภาควชิา และคณาจารย์เข้าร่วมพิธีด้วย 
 ในโอกาสนี้ผู้แทน นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 เข้ามอบ
พวงมาลัยแก่ จก.พบ. ผู้บังคับบัญชา และคณาจารย์ วพม. 
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เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณ หลังจากนั้น จก.พบ. เป็นประธานใน
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ที่ได้รับ
รางวัล นพท. ดีเด่นด้านต่าง ๆ รวมทั้งมอบของที่ระลึกใน
โอกาสสําเร็จการศึกษา และเป็นสักขีพยานในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ 
หน.นพท.วพม. ก่อนที่จะใให้โอวาทแก่ นพท./นศพ.วพม. ที่
กําลังจะสําเร็จการศึกษา รวมทั้งกรุณาบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
เร ื่อง บทบาทที่หลากหลายของแพทย์ใหม่: หัวหน้าทีมผู้รักษา 
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ในช่วงท้าย ผู้แทน นพท./นศพ.วพม. รุ่นที่ 42 นําเสนอ
สรุปผลการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร การ
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เรยีนการสอน และการปกครองบังคับบัญชา พร้อมทั้งฝาก
ข้อเสนอแนะที่ เป็นโอกาสในการพัฒนาให้ วพม. นําไป
พิจารณาพัฒนาปรับปรุงตามที่เห็นว่าเหมาะสมอีกด้วย  
จก .พบ .  เ ป็นประธานการประชุมสภาว ิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คร้ังที่ 1/ 2565 ผ่าน
ระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 21 เม.ย. 65 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 21 เม.ย. 65 พลโท สุพัษ
ชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ จก.พบ. เป็นประธานการประชุมสภา
วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คร้ังที่ 1/ 2565 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุ ฎ เกล้ า เวชว ิทยา ในโอกาสนี้ กรรมการสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาท่านอื่น ๆ เข้าประชุมโดย
พร้อมเพรยีงกัน  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี ้
 - คําสั่งแต่งต้ังกรรมการ สภา วพม. ปี พ.ศ. 2565-66 
 - นิสิตเตรยีมแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ลาออกจาก
การศึกษา 
 - รายงานผลการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  
 - รายงานผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 5 
ปีการศึกษา 2564 
 - แผนการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวธีิการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการให้สอดคล้องกับ
ประกาศ กพอ. พ.ศ. 2564  

 - รายงานผลเบ้ืองต้นการตรวจประเมินเพื่อรับรอง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ 
วพม. โดย คกก. ผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เมื่อ 14-16 มี.ค. 65 
 - รายงานการสําเร็จการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  
 - การรับนิสิตเตรยีมแพทยศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ม.
เกษตรศาสตร์เข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2565 (รุ่นที่ 47)  
 - มติ สภา วพม. เห็นชอบให้ อจ. 3 ท่าน ดํารง
ตําแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก ได้แก่ 
 : พล.ต. รศ. ทิพชาติ บุณยรัตพันธ์ สาขาวชิาออร์โธปิ
ดิกส์ 
 : พ.อ. รศ. ธวัชชัย ลีฬหานาจ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 
 : พ.อ. อุปถัมภ์ ศุภสินธ์ุ สาขาวชิาอายุรศาสตร์ 
 - มติ สภา วพม. รับรองผลงานทางวชิาการ และ
เห็นชอบให้เสนอช่ือ อจ.วพม. จํานวน 10 ท่าน ดํารงตําแหน่ง
ทางวชิาการ ได้แก่  
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 : พ.อ. ศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น เป็น ศาสตราจารย์ วพม. (เงิน
ประจําตําแหน่งในระดับสูง) สาขาวชิาปาราสิตวทิยา 
 : พ.อ. รศ. ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์ เป็น ศาสตราจารย์
พิเศษ วพม. สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 
 : พ.อ.หญิง ผศ. พัฒน์ศร ีศรสีุวรรณ เป็น รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ วพม. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 : พ.ต. รัตตะพล ภัคโชตานนท์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ วพม. สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซ่ัม 
 : พ.อ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวนิ เป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ วพม. สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติส
ซ่ัม 
 : พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฦาชัย เป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ วพม. สาขาวชิาสูติศาสตร์-นรเีวชวทิยา 
 : พ.ท. อนันดร วงศ์ธีระสุต เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ วพม. สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 : พ.ท. วทิวัส จันทน์คราญ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วพม. สาขาวชิาพยาธิวทิยา  
 : พ.ต.หญิง รสินทรา เจรญิย่ิง เป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ วพม. สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 : ร.ท. ญาณธรัฐ ศรพีาณิชย์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ วพม. สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์  
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. คร้ังที่ 7/65 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 19 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1030 วันที่ 19 เม.ย. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัด
ศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. คร้ังที่ 
7/65 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยสาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2-6 ก่อนปิดการศึกษา 
 - ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2-6 
 - กําหนดวันตัดสินผลการศึกษา นพท./นศพ.วพม. ช้ันปี
ที่ 2-6 ปีการศึกษา 2564 

 - รับรองผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที ่6 ที่
สําเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเสนอให้สภา วพ
ม. พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 - แผนการจัดงานปัจฉิมนิเทศนิสิตเตรยีมแพทย์ ม.
เกษตรศาสตร์ ปีการศกึษา 2564 (19 เม.ย. 65) 
 - พิธีพระราชทานกระบ่ีฯ แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก รร.
เหล่า และ วพม. ประจาํปีการศึกษา 2563  
 - กํ าหนดสอบประมวลความรอบรู้ ของคณะ
แพทยศาสตร์ศิรริาช (นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 5) ประจําปี
การศึกษา 2564 (20 เม.ย. 65) 
 - แผนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควชิา 
ประจําปีการศึกษา 2564 (21 เม.ย. - พ.ค. 65) 
 - กําหนดจัดการอบรม Training course for EPA 
assessor ของ นพศ.วพม. (22 เม.ย. 65)  
 - กําหนดการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมของ ศ.ร.ว.  คร้ัง
ที่ 1 ประจําปี 2565 (23,24 เม.ย. 65) 
 - แผนการจัดงานสานสัมพันธ์ผู้ปกครองฯ การคัดเลือก
ผู้สมัครขอรับทุนกองทัพบก (นพท.วพม.) และการทําสัญญาเข้า
เป็น นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที ่2 ปีการศึกษา 2565 
 - แผนการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรฯ วพม. ผ่าน TCAS รอบ 
3 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 
2565  
 - แผนการจดัโครงการก้าวสู่วชิาชีพแพทย์สําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (19-20 พ.ค. 65) 
 - แผนการจัดงานวันสถาปนา วพม. ครบรอบปีที ่47 
 - ปฏิทินงานประชุมและพิธีการของ วพม. ในห้วง เม.ย. - 
พ.ค. 65 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การศกึษา ชั้นปีที่ 6 เพื่อพจิารณาตัดสินผลการศึกษาของ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องระ
พี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 19 
เม.ย. 65 
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 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 19 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา ช้ันปีที่ 6 เพื่อพิจารณาตัดสินผลการศึกษาของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย
สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - วชิาที่เรยีนทั้งสิ้น 14 รายวชิา รวม 44 หน่วยกิต 
 - นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เข้า
รับการศึกษาทั้งสิ้น 106 นาย 
 - สําเร็จการศึกษาระหว่างปีการศึกษา จํานวน 4 นาย 
 - สําเร็จการศึกษาตามเวลา มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์
ได้รับปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 89 นาย 
 : เกียรตินิยมอันดับ 1 จํานวน 55 นาย 
 : เกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 16 นาย 
 : ปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน 18 นาย 
 - ยังไม่สําเร็จการศึกษา จํานวน 13 นาย 
ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมประชุม คกก.จัดการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฯ ระบบรับ
ตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ประจําปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์จาก ห้อง
ประชุม 635 ตึกอดุลยเดชวกิรม คณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาล เมื่อ 20 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 0930 วันที่ 20 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมประชุม คกก.จัดการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฯ 
ระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ประจําปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ สาระสําคัญ
ของการประชุม มีดังนี้  
 - ปัญหาอุปสรรคของการสอบวชิาเฉพาะ กสพท ปี 
2565 
 - ผลการสอบ และการประกาศผลการสอบวชิาเฉพาะ 
กสพท ปี 2565 
 - แนวทางการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 
2566 ระบบรับตรงของ กสพท 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และคณาจารย์ วพม. เข้าร่วม
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตเตรยีมแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ ปี
การศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทธคปต์ ชั้น 3 
อาคารว ิทยาศาสตร์  45 ปี  คณะว ิทยาศาสตร์  ม.
เกษตรศาสตร์ เมื่อ 20 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 1500 วันที่ 20 เม.ย. 65 พ.อ. ศ. ราม รัง
สินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เข้าร่วมโครงการปัจฉิม
นิเทศนิสิตเตรยีมแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
ณ ห้องประชุมสุมิ นทร์  สมุทธคปต์ ช้ัน 3 อาคาร
วทิยาศาสตร์ 45 ปี คณะวทิยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ใน
โอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ได้ร่วมกับคณาจารย์
คณะวทิยาศาสตร์ แนะนําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ให้แก่นิสิตเตรยีมแพทย์ รวมทั้ง
ข้อแนะนําในการเตรยีมตัวเข้าสู่ร้ัว วพม. โดยในช่วงท้าย รศ. 
ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวทิยาศาสตร์ ได้กล่าว
แสดงความยินดีกับนิสิตเตรยีมแพทย์ทุกคน 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อ Training course for EPA Assessor คร้ังที่ 1/ 
2565 ของหน่วยแพทยศาสตรศึกษา วพม. ณ ห้องประชุม
สดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 22 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 22 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ การ ใน หั ว ข้ อ  Training course for EPA 
Assessor คร้ังที่ 1/ 2565 ของหน่วยแพทยศาสตรศึกษา 
วพม. ณ ห้องประชุมสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
โดยมี พ.อ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวนิ ผช.ผอ.วพม. ฝ่าย
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แพทยศาสตรศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ พ.อ.
หญิง นวพร หิรญิววิัฒน์กุล ที่ปรกึษา นพศ.วพม. ให้เกียรติ
เป็นวทิยากรด้วย  
 การจัดประชุมคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้
อาจารย์ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวคิดการประเมินความก้าวหน้าของ นพท./นศพ.วพม. ช้ัน
คลินิกในการพัฒนาสมรรถนะทางวชิาชีพ (clinical skills) 
หรอืที่เรยีกว่า กรอบแนวคิด Entrustable professional 
activity (EPA) และสามารถใช้แอพพลิเคชันที่พัฒนาข้ึน
เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตามประเมินสมรรถนะทาง
วชิาชีพแพทย์ของผู้เรยีน  

ผอ.กศ.วพม. และ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เข้าประชุมการ
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ร่วมกับคณะกรรมการ
บรหิาร กสพท คร้ังที่ 2/ 2565 ผ่ารนระบบออนไลน์จาก
ห้องประชุมสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 22 
เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 22 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. และ พ.อ. ศ. ราม รังสินธ์ุ รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายวชิาการ เข้าประชุมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ร่วมกับกรรมการบรหิารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย คร้ังที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 
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09:00 - 13:00 น. ณ ห้องประชุม 210 อาคารอานันทมหิดล 
ช้ัน 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และการ
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom สาระสําคัญ มีดังนี้  
 - ความคืบหน้าการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 โดยเฉพาะในหมวด ก. วทิยาศาสตร์
การแพทย์พื้นฐาน 
 - กฎกระทรวง เร ื่ อง มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (บังคับใช้หลังประกาศ 180 วัน)  
 - กฎกระทรวง เร ื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2565 (บังคับใช้หลังประกาศ 180 วัน)  
 - คกก. อํานวยการ/ คกก.บรหิาร กสพท มีมติแต่งต้ัง
คณะทํางานเพื่อพัฒนาและเสนอมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปรญิญาตร ีสาขาแพทยศาสตร์ ให้คณะกรรมการมาตรฐาน
อุดมศึกษาเห็นชอบ 
 - ครม. มีมติเห็นชอบการดําเนินโครงการผลิตแพทย์
เพิ่มแห่งประเทศไทยระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 -2570 ภายใต้กรอบ
วงเงินรวมทั้งสิ้น 50,608.40 ล้านบาท เพื่อผลิตแพทย์จํานวน 
13,318 คน  
 - สมพ. กําลังดําเนินการปรับปรุง “หลักเกณฑ์การขอ
เปิดดําเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรอง
สถาบันผลิตแพทย์ (สําหรับสถาบันเปิดดําเนินการใหม่)” 
ขณะนี้ คณะทํางานฯ ได้ร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว และจะทํา
ประชาพิจารณ์เร็ว  ๆนี ้
 - คกก. คัดเลือกฯ รายงานผลคะแนนสอบวชิาเฉพาะ ปี
การศึกษา 2565  
 - ศ.ร.ว. สรุปจํานวนที่นั่งสอบแต่ละสนามข้ันตอนที่ 1 และ 
2 ประจําปี 2565 คร้ังที่ 1 สอบวันที่ 23-24 เมษายน 2565 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิานิติเวชวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 21 เม.ย. 65 
 เมื่อเวลา 0820 ของวันที่ 21 เม.ย. 65 พ.อ. ศ. ราม รังสนิธุ์ 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิานิติเวชวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยมี พ.อ. เสกสรร ชายทวปี หน.ภนว.กศ.วพม. บรรยาย
สรุปผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับและมุ่งมั่น
ทุ่มเทพัฒนาวธีิจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรยีนมีทักษะทางนิติเวช  
จนท.สนับสนุนทุ่มเทในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน มี
ความสามารถในการบรหิารจัดการบุคลากรและทรัพยากรจาก
ต่างหน่วยงานใน รพ.รร.6 และ พบ. เพื่อให้บรรลุพันธกิจของ
ภาควชิาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาเครอืข่าย
ทางด้านงานนิติเวชทั้งหน่วยงานภายใน พบ. และภายนอก
สถาบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรยีนการสอน นพท./
นศพ.วพม. ได้เป็นอย่างดีและสามารถพัฒนาเพื่อสนับสนุน
หลักสูตรแพทย์ประจําบ้านได้ในอนาคต มีการนําเทคนิคการ
เรยีนรู้ที่หลากหลายมาใช้ เช่น จําลองสถานการณ์การชันสูตรศพ
ในสถานพยาบาล และ case-based learning เพื่อพัฒนาทกัษะ
ในการเลือกเก็บวัตถุพยาน ฝึกเขียนรายงานการชันสูตรพลิกศพ 
และหนังสือรับรองการตาย สามารถปรับเปลี่ยนการจัดการเรยีน
การสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 มีการทํางานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานคู่ความ
ร่วมมือใหม่ ๆ  ซ่ึงทําให้จํานวน cases สําหรับนํามาใช้ในการ
เรยีนการสอนเพิ่มข้ึน (good practice) ใช้ศักยภาพในการ
บรกิารวชิาการเพื่อตอบสนองนโยบายของหน่วยเหนือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การส่งกลับกระดูกผู้วายชนม์ในสงคราม
เกาหลี (good practice)  
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาสรรีวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์  
เมื่อ 22 เม.ย. 65 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 22 เม.ย. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาสรรีวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี 
พ.อ.หญิง ผศ. ปนัดดา หัตถโชติ หน.ภสว.กศ.วพม. บรรยาย
สรุปผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็น
การสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา 
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ของภาควชิาที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการบรหิารการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศส่งผลให้มีรูปแบบใหม่ของการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีการเอาใจใส่ดูแลนพท./นศพ.อย่างใกล้ชิด มีการ
จัดการเรยีนการสอนในช่ัวโมงปฏิบัติการที่ใช้ประโยชน์จาก 
human model เพื่ อให้ผู้ เร ียนประยุกต์ ใช้ความรู้ ใน
สถานการณ์จําลองของกรณีศึกษา โดยการกํากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรกึษาประจํากลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้เรยีนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความกระตือรอืร้นในการ
เรยีนรู้ มีการพัฒนารูปแบบใหม่ของการเรยีนรู้ที่เน้นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้กับโจทย์ปัญหาทางคลินิก เช่น การขยาย
ผลการใช้ human model (LI-CBL) ใน CVS block, การ
พัฒนา team-based learning ผ่าน multiple platform 
(เช่น Google, e-IFAT PS), การฝึก writing skill ในการ
เรยีนแบบ case-based learning ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเป็น
เจ้าของกิจกรรมการเรยีนรู้ และกระตุ้นให้มีการประยุกต์

ความรู้มาใช้กับกรณีศึกษาของผู้ป่วยที่พบบ่อยในทางคลินิก 
(Good practice) มีการพัฒนา website ของภาควชิาฯเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนรวมทั้งการวัด และการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบ
บูรณาการแนวด่ิง (vertical integration) ที่กระตุ้นให้
ผู้เรยีนเห็นตัวอย่างของการนําความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย 
(real world practice) ส่งผลให้ผู้เรยีนมีความพึงพอใจและ
สนุกกับการเรยีนรู้ (student engagement) มีการส่งเสรมิ
ให้บุคลากรของภาควชิาฯ ได้มีโอกาสพัฒนานวัตกรรมสื่อการ
เรยีนการสอน และได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวจิัย
นวัตกรรมในการประชุมวชิาการ รพ.รร.6 บุคลากรสนับสนุน
ของภาควชิาฯ นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนางาน
ที่ รับผิดชอบ เช่น การจัดทํางบประมาณของแผนงาน
โครงการประจําปี และการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตาม
ระบบมาตรฐาน การพัฒนาระบบรับส่งเอกสารจาก e-office 
ให้อาจารย์ในภาควชิาฯ อาจารย์ภาควชิาฯ มีบทบาทสําคัญใน
การทํางานส่วนกลาง ด้านการบรหิารและงานแพทยศาสตร
ศึกษาของ วพม. มีโครงการบรกิารวชิาการแก่สังคมที่
เช่ือมโยงกับการจัดการเรยีนการสอน เช่น โครงการวันอุ่นใจ 
และโครงการดูแลรักษาอาการปวดเบ้ืองต้นโดยวธีิดุลยภาพ
บําบัด และมีผลงานทางวชิาการด้านแพทยศาสตรศึกษาที่
นําไปเสนอผลงานในการประชุมวชิาการแพทยศาสตรศึกษา
จํานวนมาก 
กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 17 ของปี 
พ.ศ. 2565 (17/65) คือ 25 เม.ย. – 1 พ.ค. 65  

• 25 เม.ย. 65 0800 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาวสิัญญีวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์  
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• 25 เม.ย. 65 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ 

• 26 เม.ย. 65 0820 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิารังสีวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ 

• 26 เม.ย. 65 1300 การประชุมคณะอนุกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ คร้ังที่ 2/ 
2565 ผ่านระบบออนไลน์ 

• 27 เม.ย. 65 0800 การประชุมหารอืเช้าวันพุธ ประจํา
สัปดาห์ ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกฎุเกล้าเวชวทิยา 

• 27 เม.ย. 65 0930 การนําเสนอความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศบรหิารการศึกษาโดยผู้แทนบรษัิท 
Vernity Company Limited ผ่านระบบออนไลน ์

• 28 เม.ย. 65 0820 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาโสต นาสิก ลารงิซ์วทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

• 28 เม.ย. 65 0900 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การ
ดูแลรักษาภาวะปวดเบ้ืองต้นด้วยตนเอง ตามหลักดุลยภาพ
บําบัด ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกยีรติ (PCM Sim 
Center) วพม. 

• 28 เม.ย. 65 1000 พิธีมอบเงินช่วยเหลือบุตรกําลังพล
ที่มีความต้องการพิเศษของ รพ.รร.6 และ วพม. ณ ห้องมรู
สุวรรณ ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 

• 28 เม.ย. 65 1330 การประชุมคณะกรรมการจัดการ
ประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การวจิัยของนักศึกษาแพทย์ 
หรอื IMRC 2022 ผา่นระบบออนไลน์ 

• 28 เม.ย. 65 1430 การประชุมหารอืโรงพยาบาลสมทบ 
เร ื่อง แนวทางการกํากับดูแล นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2565 ระหว่างปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมทบ ปี
การศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 

• 29 เม.ย. 65 0800 การประชุม กอ.วพม. คร้ังที่ 7/ 
2565 ผ่านระบบออนไลน์ 

• 29 เม.ย. 65 1000 การประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
ช้ันปีที่ 5 และ 6 เพื่อพิจารณาตัดสินผลการเรยีนเพิ่มเติม ณ 
ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 29 เม.ย. 65 1100 การประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
วพม. คร้ังที่ 2/ 2565 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 29 เม.ย. 65 1430 การสอบสัมภาษณ์ อจ.วพม. ที่สมัคร
ขอรับทุนไปศึกษาต่อในระดับปรญิญาโทในต่างประเทศ สาขา
แพทยศาสตรศึกษา ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 30 เม.ย. 65 0830 งานสานสัมพันธ์  วพม. และ
ผู้ปกครองนิสิตเตรยีมแพทย์รุ่นที่ 47 ซ่ึงถ่ายทอดผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม 25 ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
 
  พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
 ผอ.กศ.วพม.  
   5 พ.ค. 65  
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