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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 31 
ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 18 ของปี พ.ศ. 
2565 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเพื่อเตรยีมการ
ต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารประเทศอินโดนีเซีย และคณะ
ร่วมกับ ผอ.สํานักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบรกิารทหาร 
กองบัญชาการกองทพัไทย และคณะ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 3 พ.ค. 65 

 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 3 พ.ค. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนดั
ศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเพื่อ
เตรยีมการต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารประเทศอินโดนีเซีย 
และคณะ ที่จะมาเยือน วพม. ร่วมกับ พลอากาศตร ีอนุชา 
จินตนาวงศ์ และคณะ จากสํานักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธ
บรกิารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ชั้น
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 2 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 2 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. 
และ หน.ภาควชิาช้ันคลินิก เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 ในโอกาสนี ้ผอ.กศ.วพม. ได้เน้นย้ําว่าการฝกึปฏิบัติงานใน
ช้ันปีที่ 6 ต้องให้ความสําคัญกับ 1) การพัฒนาอัตลักษณ์ทาง
วชิาชีพ ซ่ึงประกอบด้วยสองส่วน คือ พฤตินิสัย (ยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้อง ไม่ละเมิดกฎระเบียบ ไม่ทุจรติ ไม่พูดเท็จ ซ่ึอสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น) และความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย ต่อวชิาชีพ และ
ต่อสังคม 2) การพัฒนาทักษะหัตถการ ซ่ึงจะต้องมีการบอก
กล่าวให้ผู้ป่วยทราบ คํานึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ป่วย และข้อจํากดั
ของตนเอง (ตระหนักว่าเมื่อใดจะต้องขอความช่วยเหลือ)  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการการศกึษา 
ชั้นปีที่ 2 เพื่อตัดสินผลการศึกษาปีการศึกษา 2564 ของ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 2 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 2 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดสุติ 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา ช้ันปีที่ 2 เพื่อตัดสินผลการศึกษาปีการศึกษา 
2564 ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ณ ห้องระพี สาครกิ 
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ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีกรรมการเข้า
ประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 
1 และ 2 โดยมี นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ต้องสอบแก้ตัว 
จํานวน 2 นาย และเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน สําหรับผู้ที่
ต้องลงทะเบียนเรยีนใหม่เนื่องจากเวลาเรยีนไม่ครบตาม
เกณฑ์จํานวน 1 นาย  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม คกก. จัดทําสัญญา 
การเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ประจําปีการศึกษา 2565 
ผ่านระบบออนไลน์จากหอ้งระพ ีสาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 2 พ.ค. 65  

 เมื่อเวลา 1030 ของวันที่ 2 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม คกก. จัดทํา
สัญญาการเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ประจําปีการศึกษา 
2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อม
เพรยีงกัน สาระสําคัญของการประชุมฯ มีดังนี้ 
 - สรุปผลการจัดงานสานสัมพันธ์ วพม. และผู้ปกครอง
นิสิตเตรยีมแพทย์ รุ่นที่ 47 เมื่อ 30 เม.ย. 65 
 - การตอบข้อสงสัย/ คําถามผู้ปกครองผ่านทาง Line 
Official Account สัญญา นพท/นศพ รุ่นที่ 47 
 - แผนการสอบคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน ทบ. เข้าเป็น 
นพท.วพม. ของ คกก. คัดเลือกฯ  
 - แผนการคัดกรองการติดเช้ือโควดิ-19 ของผู้ปกครอง
และนิสิตเตรยีมแพทย์ 
 - ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติในวันทําสัญญาฯ  
 - แผนจัดประชุมกรรมการตรวจสญัญาฯ  
 - การจัดต้ังกองอํานวยการฯ (นทน.ศพม./นทน.พบ.)  
 - การทําสัญญาเข้าเป็น นพท.วพม. ที่ห้องบรรยาย 1, 2 
 - การทําสัญญาเข้าเป็น นศพ.วพม. ที่ห้องประชุม 25 
ปี และห้องนิรันดร์วชิย  
 - การตรวจสอบหลักฐานการชําระเงิน เตรยีม
ใบเสร็จรับเงินและใบสําคัญรับเงินตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ 

 - การรับนักเรยีนใหม ่(ว่าที่ นพท./นศพ.วพม. รุ่นที่ 47) 
เข้าหอพัก กปค. และการตรวจคัดกรองซ้ํา 
 - การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 ของสมาคม
ผู้ปกครองฯ ที่ห้องประชุมมงกุฎเวช   
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาคว ชิาปาราสิตวทิยา 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. 
เมื่อ 2 พ.ค. 65 

 เมื่อเวลา 0820 ของวันที่ 2 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. ราม รัง
สินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาปาราสิตวทิยา กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ.หญิง ผศ. สนิตรา ศิ
รธิางกุล หน.ภปส.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปี
การศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./
นศพ.วพม. คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน
หลากหลายรูปแบบมากย่ิงข้ึนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรยีนมีความพึงพอใจ มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรยีนการสอนจาก lecture-based เป็น small 
group assignment ซ่ึงพัฒนาข้ึนมาใหม่และมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยมีลักษณะเป็นพลวัต เนื่องจากมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องตามข้อมูลป้อนกลับของผู้ เรยีน (good 
practice) มีผลงานการวจิัยที่ ได้ รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติและร่วมมือกับเครอืข่ายสถาบันภายนอก มีการ
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พัฒนานวัตกรรมที่จดอนุสิทธิบัตรแล้ว และมีผู้นําไปใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (good practice) มีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่ผู้ เรยีนเป็นรายบุคคลเพื่อกํากับติดตามและ
ประเมินผลการเรยีนรู้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเฝ้าระวังนักเรยีน
เฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้ผู้เรยีนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ได้ภายในระยะเวลาการจัดการเรยีนการสอนเพียง 3 สัปดาห์ มี
การนําเทคโนโลยีที่ วพม. จัดสรรให้มาใช้ในการจัดการเรยีน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปรับเปลี่ยนแปลงการ
สอบมาเป็นระบบออนไลน์ ทําให้เกดิการ standardize ในการ
ให้คะแนนในรายวชิานั้น  ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 
5/ 65 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 3 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 3 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 
5/ 65 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกฎุเกล้าเวชวทิยา สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564/2565 ของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2-6 ในห้วงวันที่ 2-30 พ.ค. 65 
 - กําหนดการตัดสินผลการศึกษา ช้ันปีที่  3-4 ปี
การศึกษา 2564 
 - กําหนดการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2-6 ปี
การศึกษา 2565 
 - ผลการสอบประมวลความรอบรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิร ิ
ราช ม.มหิดล ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 5/ 2564 และช้ันปี
ที่ 6/2564 

 - ผลการประชุมหารอื รพ.สมทบ เร ื่อง แนวทางการกาํกบั
ดูแล นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ระหว่าง
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมทบ เมื่อ 28 เม.ย. 65  
 - กําหนดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ของ วพม. (18 พ.ค. 65) 
 -  โครงการก้าวสูว่ชิาชีพแพทย์ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ัน
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (19-20 พ.ค. 65) 
 - กําหนดจัดพิธีประดับเคร ื่องหมายยศ นายทหาร
สัญญาบัตรผู้สําเร็จการศึกษาจาก วพม./ วพบ. ปีการศึกษา 
2564 (20 พ.ค. 65) 
 - แผนการจัดประชุมวชิาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา 
วพม. ครอบรอบปีที่ 47 
 - กําหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อ
การศึกษา วพม. ปีการศึกษา 2564 
 - ข้อเสนอแนะของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 รุ่นที่ 42 
ในพิธีปัจฉิมนิเทศ 
 - ปรับแผนการเรยีนวชิาทหาร 1 และวชิาทหาร 2 ของช้ัน
ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
 - โครงการพัฒนาการจัดทํารายละเอยีดรายวชิา (มคอ.3) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 - คกก.พัฒนาสื่อการสอนฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน
หั ว ข้ อ  Empowering Online Teaching & Learning 
toward Digital University and Metaverse Trend  
 - นพศ. เชิญชวน อจ. ภาควชิาต่าง ๆ  สมัครเข้ามาเป็นที่
ปรกึษาทางยาว (Mentorship Program)    
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 - โครงการอุ่นใจ คร้ังที่ 3 ในหัวข้อ Palliative care: 
รู้จักวถิีของการเดินทางของชีวติที่มีคุณภาพ ของ ภสว..กศ.วพม. 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม คกก.
การศึกษา วพม. คร้ังที่ 2/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์จาก
ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เมื่อ 3 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1100 ของวันที่ 3 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. ราม รัง
สินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม 
คกก.การศึกษา วพม. คร้ังที่ 2/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์
จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในช้ันปี
ที่ 2 จํานวน 2 รายวชิา ได้แก่ ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อและ
กระดูก 1 และ 2 และเห็นชอบให้ นศพ. นภัทรศุกานต์ แสน
ทวสีุข ลงทะเบียนเรยีนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาอายุรศาสตร์ กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลนจ์ากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 3 พ.ค. 65 

 เมื่ อเวลา 1300 ของวันที่ 3 พ.ค. 65 พ.อ. ผศ. 
ธรรมนูญ ศรสีอ้าน รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาอายุรศาสตร์ 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. โดยมี 
พ.อ. อํานาจ ชัยประเสรฐิ หน.ภอย.กศ.วพม. บรรยายสรุปผล
การดําเนินการในปีการศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็นการ
สัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน คณาจารย์ 
และ จนท.ภาควชิา  

 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน 
การวัดและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการบรหิาร
จัดการเร ยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ประชุมสัมมนาอาจารย์ภาคและกองฯ ร่วมกันเพื่อพัฒนา
หลักสูตรเป็นประจําทุกปี เอาใจใส่กับการสอน การดูแล
นักเรยีน การให้คําปรกึษา โดยยึดหลักผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
มีการจัด teaching staff เพื่อทําการสอนข้างเตียงให้แก่ 
นพท./นศพ. โดยเฉพาะ เพื่อให้ความรู้ที่เหมาะสม รเิร ิ่มนํา
รูปแบบการเรยีนการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาทักษะ
ผู้เรยีนให้สมบูรณ์ข้ึน เช่น การสอนและฝึกการซักประวัติและ
ตรวจร่างกายโดยใช้ผู้ป่วยมาตรฐานที่ภาควชิาพัฒนาข้ึนเอง 
(Good practice) มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการศึกษาของ วพม. เช่น การเน้นเร ื่องการเรยีนรู้แบบ
บูรณาการโดยระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนในแผนการสอน และ
จัดให้มีการประเมินโดยผู้เรยีน การเน้นการพัฒนาพฤตินิสัยที่
ดี โดยคัดเลือกและให้รางวัลแก่นักเรยีนต้นแบบ การให้ผู้เรยีน
ประเมินแพทย์ประจําบ้านและให้รางวัล (รางวัลแพทย์ประจํา
บ้านขวัญใจ นพท./นศพ.) (Good practice) มีการพัฒนา
ระบบประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เช่น การประเมิน EPA ของ 
นพท./นศพ. แต่ละช้ันปีโดยส่งเสรมิให้มีการตระหนักรู้ของ 
นพท./นศพ. และพัฒนาอาจารย์และแพทย์ประจําบ้านเพื่อเป็น
ผู้ประเมินอย่างชัดเจน มีการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ 
สนับสนุน/ส่งเสรมิ และเอาใจใส่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนในด้าน
สวัสดิการโดยพิจารณาจากระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
ผลงานในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีขวัญและกําลังใจ
ที่ดี ทําให้เกิดความรู้สึกผูกพันและกระตือรอืร้นในการปฏิบัติ
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หน้าที่ จนท.ภาควชิา ทราบบทบาทของตนเอง พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีการทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
การส่งเสรมิให้คณาจารย์ทํางานวจิัยด้านแพทยศาสตรศึกษา 
และนําผลงานวจิัยไปนําเสนอในการประชุมวชิาการอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรกึษาให้ดูแลนักเรยีนอย่าง
ต่อเนื่องต้ังแต่ช้ันปีที่ 4 ถึงช้ันปีที่ 6 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาพยาธิวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์
จากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 5 พ.ค. 65 

 เมื่อเวลา 0820 ของวันที่ 5 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาพยาธิวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. โดยมี พ.อ. ผศ. พิพัฒน์ 
ศรธีนาบุตร หน.ภพธ.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการ
ในปีการศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./
นศพ.วพม. คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในรูปแบบ 

online และ on site ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยให้
ความสําคัญและนําข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรยีนมาตอบสนอง
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้เรยีนมีความพึงพอใจในระดับดี
มาก มีการนํารูปแบบการเรยีนแบบ CBL มาใช้ในการเรยีน
กลุ่มย่อย ทดแทนการสอนข้างเตียงในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 โดยมีอาจารย์ประจํากลุ่ม และส่งเสรมิให้นักเรยีน
เป็นเจ้าของกิจกรรมการเรยีนรู้ (good practice) มีการ
เรยีนรู้ในรูปแบบผสมผสานโดยใช้สื่อการเรยีนรู้ในรูปแบบ
ดิจิตอล (digital slide) และการใช้ประโยชน์จาก Moodle 
LMS ส่งผลให้สามารถจัดการเรยีนการสอนผ่านทางระบบ
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรยีน มีการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้หุ่นจําลองเพื่อ
พัฒนาทักษะในการเจาะเลือด โดยมีอาจารย์ให้ข้อมูลป้อนกลับ
เป็นรายบุคคล มีแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาโครงการบรกิาร
วชิาการแก่สังคม เช่น บรกิารตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
อบรมให้ความรู้แก่แพทย์ประจําบ้านในสาขาต่างๆ การเป็น
อาจารย์พิเศษในสถาบันต่างๆ ส่งผลให้ วพม. มีรายรับ
สถานศึ กษาเพิ่ มข้ึ นอย่ างต่อเนื่ อง (good practice) 
คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและมีบทบาทสําคัญในการ
ทํางานให้กับราชวทิยาลัยฯ และสมาคมวทิยาลัยพยาธิวทิยา
นานาชาติ และผลักดันให้มีการส่ง นพท./นศพ. เข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหาทางพยาธิวทิยาและนิติเวชศาสตร์ จนได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รวมทั้งเป็นบรรณาธิการหลักของ
วารสารระดับนานาชาติ มีการดํารงความมุ่งหมายในการ
พัฒนา Renal pathology unit เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านพยาธิวทิยาโรคไต มีผลงานวจิัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
มีการจัดทํ าตําราคู่มือการเร ียนทางห้องปฏิ บั ติการ 
(Laboratory testing) เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีความ
มุ่งมั่นทุ่มเท และพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู  กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลนจ์ากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 5 พ.ค. 65 
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เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 5 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. ราม รัง
สินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ฟื้ นฟู กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ. รศ. วภิู กําเหนิดดี 
หน.ภวฟ.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปี
การศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./
นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ช่ืนชมผู้บรหิารและคณาจารย์
ที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรยีนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรยีนรู้ (active learning) และ
มีความสามารถในการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (flexibility) ส่งผลให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วม 
กระตือรอืร้นในการเรยีนทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานบนหอ
ผู้ป่วย มีวงจรการพัฒนาที่นําข้อมูลป้อนกลับโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงจากผู้เรยีนมาใช้พัฒนาการเรยีนการสอนอย่างชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ (good practice) ร่วมกับกองเวชศาสตร์ฟื้ นฟูมี
การดําเนินโครงการคลังนวัตกรรมโดยการรวบรวมผลงานการ
สร้างนวัตกรรมที่เคยจัดทํา เพื่อใช้สําหรับการเรยีนการสอน 
การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  (good practice) 
มีการจัดการเรยีนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ after 
OPD discussion, oral case presentation, formative 
examination ในรูปแบบของ E-learning มีการนํา VDO การ
ซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยจรงิ (interesting cases) 
มาใช้ในการเรยีนการสอน นพท./นศพ. เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลมุ
เนื้อหาที่จําเป็นตามเกณฑ์แพทยสภา มีการใช้ positive 
reinforcement มาเพิ่มแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เรยีนการสอนด้านการซักประวัติและตรวจร่างกายของ นพท./
นศพ. มีการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
โดยทีมสหสาขาวชิาชีพผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีการปรับ
รูปแบบการเย่ียมบ้านและกิจกรรมพิเศษผ่านระบบออนไลน์ 
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
แพทย์ประจําบ้านได้รับการเตรยีมความพร้อมทางด้านวชิาการ
จากภาควชิาฯ ก่อนเข้าไปสอน นพท./นศพ. และมีทัศนคติที่ดีต่อ
การสอนและการดูแล นพท./นศพ. อย่างเต็มใจ โดยมีคู่มือแพทย์
ประจําบ้านซ่ึงระบุบทบาทในฐานะอาจารย์ผู้ช่วยสอนอย่าง
ชัดเจน มีการทํางานเป็นทีมผู้บรหิารกองและภาควชิา ทําให้เกิด
บรรยากาศในการสมัครสมานสามัคคีและเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการทํางานของภาควชิาและกอง
ฯ จนท.ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา มีประสบการณ์ในการทํางาน
ภาควชิาเป็นเวลานาน ทําให้เกิดความผูกพันกับหน่วยงานและมี
ความกระตือรอืร้นในการพัฒนาตนเองเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ
รูปแบบการเรยีนการสอนในปัจจุบัน 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส์ กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม 
สปค.วพม. เมื่อ 6 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0820 ของวันที่ 6 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. ราม รัง
สินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5  
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ. รศ. สุรยิา 
ลือนาม หน.ภศธ.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการใน
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ปีการศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./
นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  

 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
และการวัดและประเมินผล เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป สามารถที่จะธํารงรักษาอาจารย์ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีภาระงานที่เพิ่มมากข้ึน 
มีการรับฟังเสียงผู้เรยีนและนํามาปรับปรุงกระบวนการการ
เรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจดบันทึก
ด้วยสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-log book) ปรับรูปแบบการ
เรยีนการสอนให้เกิดสมดุลระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
การฝึกหัตถการเย็บซ่อมเส้นเอ็น เป็นต้น มีความยืดหยุ่นใน
การจัดการเรยีนการสอนได้อย่างเหมาะสม เมื่อพบปัญหา
เกี่ยวกับตารางเวลาของอาจารย์ทั้งในรูปแบบ on site และ 
online สนับสนุนให้มีการนํานวัตกรรมที่มี ช่ือเสียงที่
ภาควชิาฯ ได้พัฒนาข้ึน มาถ่ายทอดให้กับ นพท./นศพ. ได้มี
ประสบการณ์การเรยีนรู้นวัตกรรมนั้น ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
นําไปใช้ในอนาคต (good practice) สนับสนุนส่งเสรมิให้
อาจารย์ทําวจิัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษามากข้ึน และได้รับ
การนําเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาติ สนับสนุนส่งเสรมิ
ให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาศักยภาพการทํางาน 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาและ
ส่งเสรมิระบบการนําเสนอ การติดต่อสื่อสาร และการเรยีนรู้ 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรยีนรู้ case ผู้ ป่วย ให้มีความ
หลากหลายในระยะเวลาที่จํากัด ผ่านระบบ Line group 
(good practice) คณาจารย์ภาควชิา/กอง มีศักยภาพสูง

ทั้งในการผลิตผลงานวจิัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง และนํา
ผลงานที่ได้มาเสนอเพื่อเข้าสู่ระบบการขอดํารงตําแหน่งทาง
วชิาการ มีผลงานบรกิารวชิาการแก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ 
เช่น สื่อวดีีทัศน์ให้ความรู้ออนไลน์ เป็นต้น 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการการศกึษา 
ชั้นปีที่ 2 เพื่อตัดสินผลการศึกษาปีการศึกษา 2564 
เพิ่มเติม ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา เมื่อ 6 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 6 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา ช้ันปีที่ 2 เพื่อตัดสินผลการศึกษาปีการศึกษา 
2564 เพิ่มเติมของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา โดยมีกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการสอบแก้ตัวของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 จํานวน 2 นาย และรับทราบมติของ 
คกก.การศึกษา วพม. เมื่อ 3 พ.ค. 65 ที่เห็นชอบให้ นศพ. 
นภัทรศุกานต์ ฯ ลงทะเบียนจํานวน 2 รายวชิา ในการศึกษา
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564    
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลนจ์ากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 6 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 6 พ.ค. 65 พ.อ. ศ. ราม รังสนิธุ ์
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กศ.วพม. ผา่นระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้า
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เวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ. ภาสกร วริาวรรณ หน.ภวฉ.กศ.วพม. 
บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปีการศึกษา 2564 หลังจาก
นั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. แพทย์ประจําบ้าน 
คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ช่ืนชมผู้บรหิารและคณาจารย์
ที่มุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนและการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องมีการนําเสียงของผู้เรยีนมาปรับปรุง
การเรยีนการสอน ส่งผลให้ผู้เรยีนมีความรู้ความสามารถ ตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร แพทย์ประจําบ้านมีความต้ังใจ มีทัศนคติ
ที่ดี และเอาใจใส่ในการเป็นผู้ช่วยสอน นพท./นศพ. มีความโดด
เด่นทางด้านบรกิารวชิาการแก่สังคม โดยอาจารย์ภาควชิาฯ เป็น
ผู้เช่ียวชาญระดับประเทศ และเป็นวทิยากรในหลักสูตรต่างๆ ของ
สถาบันภายนอกอย่างต่อเนื่อง (Good practice) มีการจัดการ
เรยีนการสอนโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทักษะพื้นฐานที่สําคัญ
ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
นําไปใช้งานได้จรงิ รวมถึงการเอาใจใส่ของอาจารย์ที่มีต่อผู้เรยีน 
เป็นที่ประทับใจของผู้เรยีน มีการรเิร ิ่มและพัฒนาการจัดการ
เร ียนการสอนชนิ ด simulation-based learning และ 
clinical-based learning (CBL) ในรูปแบบออนไลน์ได้เป็น
อย่างดี ตอบสนองต่อข้อจํากัดด้านการเรยีนการสอนในช่วงการ
ระบาดของโรค COVID-19 (Good practice) มีบุคลากรสาย
สนับสนุนมีความทุ่มเทและรับผิดชอบในการสนับสนุนการเรยีน
การสอนของอาจารย์ 
ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมฟังการนําเสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศบรหิารการศึกษา โดยผู้แทนบรษิัท G-
able ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อ 6 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 6 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมฟังการนําเสนอแนวทางการ
พัฒนาระบบสารสนเทศบรหิารการศึกษา โดยผู้แทนบรษัิท 
G-able ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะทํางานพัฒนาระบบ
สารสนเทศบรหิารการศึกษา วพม. นําโดย พ.อ. กศม ภังคา
นนท์ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พ.ท. 
ธนกฤต วชิาศิลป์ รอง หน.ศสท.วพม.  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 19 ของปี 
พ.ศ. 2565 (19/65) คือ 9-15 พ.ค. 65  

• 9 พ.ค. 65 0900 การศึกษาดูงานระบบบรหิาร
การศึกษา สํานักบรหิารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 

• 9 พ.ค. 65 1300 การประเมินคุณภาพภายใน ภาควชิา
จักษุวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์  

• 10 พ.ค. 65 1000 การชุมตัดสินผลการศึกษา ช้ันปีที่ 
3 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 10 พ.ค. 65 0830 โครงการพัฒนาการจัดทํา
รายละเอียดรายวชิา (มคอ.3) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสดศร ีอาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน วพม. 

• 11 พ.ค. 65 0900 การสอบสัมภาษณ์/สอบภาควชิา
การ ผู้สมัครขอรับทุน ทบ. เข้าเป็น นพท.วพม. ปีการศึกษา 
2565  

• 11-12 พ.ค. 65 0900 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ใน
หั ว ข้ อ Empowering Online Teaching & Learning 
toward Digital University and Metaverse Trend ณ 
ท้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศสท. อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.
และ online ผ่านระบบออนไลน์  

• 12 พ.ค. 65 1300 การประเมินคุณภาพภายใน ภาควชิา
สูติศาสตร์นรเีวชวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์  
 
 

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

 

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