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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 32 
ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 19 ของปี พ.ศ. 
2565 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.พบ. และหน่วย
สายแพทย ์ทบ. คร้ังที ่8/ 2565 ผ่านระบบ VTC จาก
ห้องประชุม พบ. ชั้น 4 เมื่อ 9 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 9 พ.ค. 65 พลโท สุพษัชยั 
เมฆะสวุรรณดิษฐ ์จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.พบ. 
และหน่วยสายแพทย์ ทบ. คร้ังที่ 8/ 2565 ผ่านระบบ 
VTC จากห้องประชุม พบ. ช้ัน 4 ในโอกาสนี้ ผอ.วพม./
รพ.รร.6 และ ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมจากห้องประชุมจุลา
นนท์และห้องประชุม ศพม. ช้ัน 2  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี ้
 - สั่งการ ผบ.ทบ. ห้ามทุกหน่วยทหารในสังกัด หรอื
กิจการใด ๆ  ของกองทัพบก ใช้บรกิารสั่งสินค้าจากแพลตฟอร์ม 
LAZADA รวมทั้งไม่อนุญาตให้มีการส่งของจากแพลตฟอร์ม 
LAZADA เข้ ามาในพื้ นที่ ของหน่วยทหาร หร ือพื้ นที่ ที่
กองทัพบกให้การดูแล ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมย์ 
ในการปกป้องสถาบันและใช้มาตรการทางสังคมต่อองค์กรที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมและสร้างความแตกแยกในสังคมไทย  
 - ขอบคุณคณะกรรมการแพทย์ที่ปฏบัิติหน้าที่สนบัสนนุ
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกอง
ประจําการ และ รพ.ทบ. ที่สนับสนุนการรับทหารใหม่เข้ากรม
กอง (แยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มใหญ่เพื่อรักษา) ลําดับต่อไปขอให้
ช่วยเร่งฉีดวัคซีนให้กับทหารใหม่ที่ไม่เคยรับวัคซีนและรายงาน
ให้ กสวป.ทราบ เพื่อรายงานให้ ทบ. ทราบต่อไป  
 - พบ. อยู่ระหว่างการแจกจ่ายชุดตรวจ ATK ที่จัดหา
เพื่อสนับสนุนให้กับ รพ.ทบ.  
 - นโยบายระงับการบรรจุทดแทนกําลังพลที่สูญเสียเพื่อ
ดําเนินการตามเป้าหมายที่จะปรับลดกําลังพลลง 5% ภายในปี 
2570  
 - ศบค. เห็นชอบตามที่ สธ. เสนอให้ปรับลดระยะเวลากัก
ตัวของกลุ่มเสี่ยงสูง โดยให้กักตัวที่บ้าน 5 วัน ตรวจสอบอาการ

ป่วยทุกวัน และตรวจ ATK วันที่ 5 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
คร้ังสุดท้าย หรอืหากมีอาการ ตรวจ ATK ทันที โดยให้สังเกต
อาการตนเอง 5 วัน ไปทํางานได้ แยกพื้นที่กับผู้อื่น และปฎิบัติ
ตามมาตรการ Universal Prevention 
  - รร.สร.พบ. เปิดอบรมหลักสูตรปฐมนเิทศนายทหารใหม่ 
วันที่ 9-27 พ.ค. 65 (20 พ.ค. 65 พิธีประดับเคร ื่องหมายยศ) 
และหลักสูตรช้ันนายร้อยเหล่า พ. วันที่ 30 พ.ค. – 1 ก.ค. 65  
 - เร ื่องแจ้งฝ่ายอํานวยการ พบ. (กกพ.พบ. กยข.พบ. กกบ.
พบ. กคง.พบ. กกร.พบ. สยศ.พบ. กวก.พบ. กสวป.พบ. กคพ.พบ.)  
 - เร ื่องแจ้งของ นขต.พบ./ ศพม.  
 - เร ื่องแจ้งของ พญ.ทภ.1/ทภ.2/ทภ.3/.ทภ.4 
ผอ.วพม. เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้แก่กาํลังพลชั้นผู้น้อย
ในกิจกรรมผู้บังคับบัญชาพบปะกําลังพลชั้นผู้น้อย ตาม
โครงการ วพม. ห่วงใย ใส่ใจกําลังพล ณ ห้องนิรันดร์วชิย 
ชั้น 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 12 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1310 วันที่ 12 พ.ค. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัด
ศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานมอบถุงยังชีพให้แก่กําลังพล
ช้ันผู้น้อยในกิจกรรมผู้บังคับบัญชาพบปะกําลังพลช้ันผู้น้อย 
ตามโครงการ วพม. ห่วงใย ใส่ใจกําลังพล ณ ห้องนิรันดร์วชิย 
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ช้ัน 2 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ในโอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร และ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ ร่วมกิจกรรมนี้
ด้วย 

ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
คัดเลือกผู้สมัครรับทุน ทบ. เป็น นพท.วพม. รุ่นที่ 47 ณ 
ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 
12 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1100 วันที่ 12 พ.ค. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัด
ศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการคัดเลือกผู้สมัครรับทุน ทบ. เป็น นพท.วพม. รุ่นที่ 
47 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 ที่ประชุมฯ พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ การสอบภาค
วชิาการ และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และให้ประกาศผล
การคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ของ วพม. ภายในวันเดียวกัน  
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษา 
วพม. คร้ังที่ 3/ 2565 เพื่อรับทราบการตัดสินผลของ
คณะกรรมการการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์จาก
ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 
12 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1130 วันที่ 12 พ.ค. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัด
ศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา วพม. คร้ังที่ 3/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้อง
ระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 ที่ประชุมฯ รับทราบการตัดสินผลของคณะกรรมการ
การศึกษา ช้ันปีที่ 3 และเห็นชอบให้เปิดการศึกษาภาคฤดู
ร้อน ช้ันปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จํานวน 2 รายวชิา ได้แก่ 

รายวชิาโรคของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และระบบ
ประสาท และรายวชิาโรคของระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ
หลอดเลือด และระบบทางเดินปัสสาวะ โดยอนุมั ติให้ 
นศพ.วพม. จํานวน 4 นาย ลงทะเบียนเรยีนภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2564 ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ วพม. ว่าด้วย 
การศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2562  
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืแนวทางการจัด
การศึกษา วชิาทหาร 1 วชิาทหาร 2 และแผนการฝึกปรับ
สภาพร่างกายนักเรยีนใหม่ ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 12 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1200 วันที่ 12 พ.ค. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนดั
ศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืแนวทางการ
จัดการศึกษา วชิาทหาร 1 วชิาทหาร 2 และแผนการฝึกปรับ
สภาพร่างกายนักเรยีนใหม่ ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีทีมผู้บรหิาร และอาจารย์ที่
เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 ที่ประชุมฯ รับทราบแผนงานของ กปค.วพม. โดยผู้เข้า
ประชุมฝากข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์
เพื่อให้ทาง กปค. และนักเรยีนบังคับบัญชานําไปปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม รวมทั้งกําหนดแนวทางลดการบาดเจ็บจากการฝึกทั้ง
การบาดเจ็บจากความร้อนและการบาดเจ็บของโครงร่างกระดูก
และกล้ามเนื้อ  
ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะกรรมการสารสนเทศ วพม. และ
ผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ
บรหิารการศึกษา ณ สํานักบรหิารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 
เมื่อ 9 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 9 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะกรรมการสารสนเทศ วพม. 
และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ
บรหิารการศึกษา ณ สํานักบรหิารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 
โดยมี ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ รองผู้อํานวยการ สํานักบรหิาร
การศึกษา และทีมผู้บรหิารของสถาบัน ให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่น   
 ระบบงานสําคัญของสํานักบรหิารการศึกษา ได้แก่  
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 - สํานักงานเลขานุการ (รวมงานคลังที่ รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกระบบ)  
 - ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา โดย
เฉพาะงานพัฒนาการรับเข้าศึกษาจากทุกระบบการคัดเลือก 
ระบบรายงานตัวเข้าศึกษา (มอบตัว ออกรหัสและบัตรประจาํตัว
นิสิต) และการข้ึนทะเบียนนิสิต 
 - ฝ่ายทะเบียนและบรกิารนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ งาน
ทะเบียน (ตรวจข้อสอบและดูแลระบบเกรดออนไลน์ ตรวจสอบ
สถานะการเรยีนครบหลักสูตรเพื่อพิจารณาการอนุมัติปรญิญา 
ประกาศรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา จัดทําปรญิญาบัตรแก่
ผู้สําเร็จการศึกษา พิธีพระราชทานปรญิญาบัตรแก่บัณฑิต
ผู้สําเร็จการศึกษา) และงานบรกิารนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อออก
เอกสารสําคัญทางการศึกษาและให้คําปรกึษาระหว่างศึกษา 
 - ฝ่ายบรกิารการเรยีนการสอน ได้แก่ งานบรกิารการ
เรยีนการสอนและการสอบ (จัดตารางการเรยีนการสอนและ
ห้องเรยีน ลงทะเบียนเรยีนและเพิ่ม/ถอนรายวชิา) งานบรกิาร
วชิาการและสหกิจศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร และงานรับรอง
หลักสูตรและคุณวุฒิ 
 - ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและเทคโนโลยี ได้แก่ งาน
ส่งเสรมิและพัฒนาทางวชิาการ (พัฒนาอาจารย์/ จัดการ
ประชุมสัมมนาทางวชิาการ) และงานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศการศึกษา (วเิคราะห์ข้อมูลและผลิตรายงานที่มีความ
ยืดหยุ่น ควบคุมกําหนดสิทธ์ิลําดับช้ันความลับของข้อมูล และ
ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเซิร์ฟเวอร์)  
 รอง ผอ.สํานักฯ บรรยายให้ทราบถึงทิศทางการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของสํานักบรหิารการศึกษาที่จะพัฒนาไปสู่ 

cloud server โดยใช้โปรแกรม PostgreSQL ซ่ึงเป็น Open 
Source Relational Database Management System 
ทั้งหมด 
รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมนิคณุภาพการศกึษา
ภายใน ภาควชิาจักษุวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลนจ์าก
ห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 9 พ.ค. 65 

 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 9 พ.ค. 65 พ.อ. ผศ. ธรรมนญู 
ศรสีอ้าน รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาจักษุวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ. กฤษฎา ศรธีนภัครางกูร หน.ภ
สน.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปีการศึกษา 
2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. แพทย์
ประจําบ้าน คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ช่ืนชมผู้บรหิารและคณาจารย์
ที่มุ่งมั่นและทุ่มเทปรับปรุงการเรยีนการสอนและการประเมินผล
อย่างมีคุณภาพและสมํ่าเสมอ มีรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ที่หลากหลาย มีการเพิ่มการเรยีนรู้แบบ active 
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learning เช่น role play, patient education และการเรยีน
การสอนที่ OPD และ OR มีการพัฒนานวตักรรมในการเรยีนการ
สอนร่วมกับสถาบันอื่นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนํามาใช้ในการ
เรยีนการสอนรูปแบบ simulation-based learning อย่างมี
ประสิทธิภาพ (good practice) มีการปรับปรุง website ของ
ภาควชิาฯ และมีการเพิ่ม e-learning ไว้ใน website ทําให้มี
ความน่าสนใจ และน่าติดตาม มีการจัดทําคู่มือรายวชิาให้มี
รูปแบบที่สวยงาม และทันสมัย สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาให้
ครอบคลุมตรงต่อความต้องการของผู้เรยีนได้อย่างต่อเนื่อง มี
การมอบหมายอาจารย์ดูแล รับผิดชอบ Bedside teaching 
ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ทําให้เกิดการพัฒนาผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง 
และมีการจัดอาจารย์สอน นพท./นศพ. ในการตรวจผู้ป่วยที่ OPD 
ทําให้ได้ฝึกประสบการณ์ตรวจผู้ป่วยด้วยตนเอง มีการตรวจ
รายงานและให้ข้อมูลสะท้อนกลับได้รวดเร็วก่อนนักเรยีนจะจบ
รายวชิา ทําให้นักเรยีนทุกคนได้เรยีนรู้และทราบข้อบกพร่องของ
ตนเอง มีการพฒันาและเพิ่มรูปแบบ Reflection ให้หลากหลาย 
และมีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงมีการกระตุ้นและสร้างแรงจูง
ในแก่ผู้เรยีนในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งมีการทาํงานร่วมกนั
ที่เข้มแข็งระหว่างกองจักษุกรรมและภาควชิาจักษุวทิยา ทั้ง
อาจารย์ แพทย์ประจําบ้าน และเจ้าหน้าที่ และมีการอบรมให้
ความรู้ในเร ื่องที่จําเป็นแก่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
รูปธรรม 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง  
การจัดทํารายละเอียดรายวชิา (มคอ.3) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสดศร ี
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. .เมื่อ 10 พ.ค. 65 

 เมื่อเวลา 0830 ของวันที่ 10 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร ื่อง  การจัดทํารายละเอียดรายวชิา (มคอ.3) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสด
ศร ีอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. โดยมีอาจารย์จากภาควชิา
ต่างๆ  ทั้งช้ันปรคีลินิกและคลินิก เข้าประชุมจํานวน 78 นาย 
 การประชุมในภาคเช้า เป็นการแนะนําการจัดทํา มคอ. 3 
และแผนการสอนตามแบบฟอร์มใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม. 
โดย พ.ต. ผศ. อนุพงษ์  กันธิวงค์ ซ่ึงทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้อย่างกว้างขวางในประเด็นการต้ังวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน และการประเมินผล รวมถึงการ
บรหิารงานรายวชิา การจัดทําแผนการสอนให้มีคุณภาพ เพื่อใช้
เป็นเอกสารประกอบการสอนสําหรับขอดํารงตําแหน่งทาง
วชิาการของอาจารย์  
 ภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอนของผู้
เข้าประชุม โดยศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการประชุม 
และกําหนดให้ผู้เข้าประชุมส่งแผนการสอนผ่านทาง google 
classroom 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการการศกึษา 
ชั้นปีที่ 3 เพื่อตัดสินผลการศึกษาปีการศึกษา 2564 ของ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 10 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 10 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา ช้ันปีที่ 3 เพื่อตัดสินผลการศึกษาปีการศึกษา 
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2564 ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 ณ ห้องระพี สาครกิ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีกรรมการเข้า
ประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 
1 และ 2 โดยมี นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 ต้องสอบแก้ตัว 
จํานวน 4 นาย และเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน สําหรับผู้ที่
ต้องลงทะเบียนเรยีนใหม่เนื่องจากสอบแก้ตัวไม่ผ่าน จํานวน 
1 นาย 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิต
เตรยีมแพทย ์ชั้นปีที่ 1 ที่สมคัรรับทนุ ทบ. เข้าเป็น นพท.วพม. 
ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ และห้องสัมมนา 1 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. .เมื่อ 11 พ.ค. 65  
  เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 11 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเคณะกรรมการชุดที่ 1 ในการ
สอบสัมภาษณ์นิสิตเตรยีมแพทย์ ช้ันปีที่ 1 ที่สมัครรับทุน ทบ. 
เข้าเป็น นพท.วพม. ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
และห้องสัมมนา 1 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี
ผู้สมัครขอรับทุน ทบ. จํานวน 32 นาย ในโอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเคณะกรรมการชุดที่ 2   

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาสูติศาสตร์นรเีวชวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 12 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 12 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาสูติศาสตร์นรเีวชวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ

ออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ. กฤษฎา ศรธีนภัครางกูร หน.ภ
สน.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปีการศึกษา 
2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. แพทย์
ประจําบ้าน คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ที่มีความใส่ใจและทุ่มเทให้กับการพัฒนาการจัดการ
เรยีนการสอนของผู้เรยีนโดยปรับตัวเพื่อจัดการเรยีนการสอน
แบบออนไลน์ด้วยวธีิการที่หลากหลาย มีการปรับตารางการ
หมุนเวยีนให้นักเรยีนมีประสบการณ์การตรวจรักษาที่หน่วย
บรกิารต่าง  ๆได้แก่ ห้องตรวจโรค (ANC, Gyn., menopause, 
family planning) ห้องคลอด และห้องตรวจ ultrasound 
ส่งผลให้นักเรยีนสามารถพัฒนาทักษะทางวชิาชีพตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร มีการปรับปรุงและมอบหมายอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวชิาที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
เรยีนการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลให้ดีย่ิงข้ึน อย่าง
ต่อเนื่อง มีการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรกึษาให้สามารถ
ดูแลและให้คําปรกึษาได้ใกล้ชิดมากย่ิงข้ึน รวมทั้งทําหน้าที่
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กํากับติดตามและประเมินการพัฒนาทักษะของนักเรยีน มีการ
ฝึกทักษะทางคลินิกที่สําคัญ โดยเฉพาะการตรวจภายใน 
รวมทั้งการฝึกตรวจร่างกายหญิงต้ังครรภ์โดยใช้หุ่นจําลอง 
โดยให้นักเรยีนถ่ายวดีีทัศน์ เพื่อให้อาจารย์เป็นผู้ให้ข้อมูล
ป้อนกลับ เพื่อพัฒนาทักษะที่ถูกต้อง มีการประเมินทักษะทาง
วชิาชีพตามกรอบแนวคิด EPA และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้
นักเรยีนพัฒนาทักษะจนสามารถทําได้ด้วยตนเอง แพทย์
ประจําบ้านมีส่วนร่วมในการกํากับดูแล และประเมินผลการฝึก
ทําหัตถการที่สําคัญ โดยเฉพาะการทําคลอด และการตรวจ
ภายใน เจ้าหน้าที่ของภาควชิาฯ มีความใส่ใจและกํากับติดตาม
การสนับสนนุการจัดการเรยีนการสอนอย่างใกล้ชิด 
อกก. พัฒนาสื่อการสอนฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใน
หั วข้ อ  Empowering Online Teaching & Learning 
toward Digital University and Metaverse Trend 
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศสท. อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
วพม. และ online ผ่านระบบออนไลน ์เมื่อ 11-12 พ.ค. 65 

 เมื่อวันที่ 11-12 พ.ค. 65 คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อ
การสอนและเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา วพม. ได้จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง Empowering online teaching 
and learning toward digital university and metaverse 
trend ในรูปแบบ hybrid (onsite ณ ศสท.วพม. และ online 
ผ่าน Zoom Cloud Neetings) โดยได้รับเกียรติจากทีม
วทิยากร นําโดย ศ.ดร.จินตวร์ี คล้ายสังข์ รศ.ดร.ประกอบ 
กรณีกิจ และคณะ จากหน่วยปฏิบัติการวจิัยสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 เนื้อหาการอบรมแบ่งเป็น 4 sections ได้แก่  

 1. Content creation tools เน้นเคร ื่องมือที่ใช้สร้าง
สื่ อการสอนรูปแบบต่างๆ ได้แก่  presentation slide, 
infographics, poster, logo หร ือ banner ต่ างๆ โดย
โปรแกรมที่สามารถสร้างสื่อดังกล่าวได้ครบ คือ  

 Canva (https://www.canva.com/) ซ่ึ ง
สามารถสร้างสื่อเพื่อนําเสนอในรูปแบบที่มีดีไซน์ และกราฟิกที่
สวยงาม ปัจจุบันโปรแกรมสามารถบันทึกหน้าจอและอัดเสียง 
เพื่อทําสื่อออกมาในรูปแบบวดีิทัศน์บันทึกการสอนได้ (ศึกษา
จากคู่มือการใช้งาน Canva)  

 Thinglink (https://www.thinglink.com/) 
เป็นเคร ื่องมือที่จะเปลี่ยนภาพธรรมดาให้ เป็นสื่ อแบบ 
interactive โดยเราสามารถเพิ่มรูป ข้อความ วดีีโอ ตลอดจน
ไฟล์เสียง เข้าไปในภาพนั้นได้ โดยวทิยากรได้ยกตัวอย่าง สื่อ
การสอนที่เป็นภาพถ่าย 360 องศา ของวอร์ดผู้ป่วย ที่มีการ
แทรก resources ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรยีนสามารถเข้ามา
เรยีนรู้ได้ด้วยตัวเอง เช่น ภาพฟิล์ม X-ray ภาพ EKG เสียง
การเต้นของหัวใจผู้ ป่วย แฟ้มประวั ติผู้ ป่วย คําอธิบาย
อุปกรณ์ที่สําคัญในห้องผู้ป่วย เป็นต้น รวมทั้งแนะนําวธีิ
ถ่ายภาพสถานที่แบบ 360 องศา โดยใช้กล้องมือถือผ่าน 
Google Street View App อีกด้วย  
 นอกจากนี้วทิยากรได้แนะนําสื่อการสอนในรูปแบบเสียง 
ซ่ึงปัจจุ บันได้ รับความนิยมเพิ่ มข้ึนอย่างมาก ได้แก่  
audio/podcast บน platform ต่างๆ เช่น Soundcloud, 
Spotify, Apple Podcast และ YouTube เป็นต้น สําหรับ
โปรแกรมที่วทิยากรแนะนําสําหรับใช้สร้างสื่อเสียงในลักษณะ
แบบนี้ คือ Anchor (https://anchor.fm/) 
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 2.  Interactivity tools 
 เน้นเคร ื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนแบบ 
synchronous มีการตอบโต้กันระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน
ในทันที ได้แก่ โปรแกรม Quizizz (https://quizizz.com/) 
ซ่ึงมีรูปแบบที่คล้ายกับ Kahoot แต่มีลูกเล่นของโปรแกรมที่
ดึงดูดผู้เรยีนมากกว่า และเป็นที่นิยมอย่างมากในขณะนี้ แต่
หากผู้สอนยังช่ืนชอบการใช้ PowerPoint ในการสอน และ
อยากมี  formative assessment ในรู ปแบบที่ เ ป็ น 
interactive คล้ายกับ Kahoot ก็สามารถใช้โปรแกรมที่ช่ือ 
ClassPoint (https://www.classpoint.io/) ส ร้ า ง  
formative test รูปแบบดังกล่าวได้ 
 3.  Tools for enhancing a digital learning 
environment  
 สําหรับหัวข้อนี้ เป็นการแนะนํา add-on สําหรับ 
Google Classroom เพื่อเปลี่ยนให้ Classroom รูปแบบ
ธรรมดาให้กลายเป็น gamification คือ มีการกําหนด level 
ของผู้เรยีนในห้องตามคะแนนที่กําหนด และสามารถสร้าง 
badge เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนทักษะด้านต่างๆ ที่ต้องการ
ประเมิ น โดย add-on ตั ว ดั งกล่ าว ช่ื อ Gamiplus 
(https://gamiplus.edii.in.th/) ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดยทีมของ
วทิยากร 
 4. Tools for metaverse  
 Metaverse หรอื จักรวาลนฤมิต ณ ปัจจุบันมีการ
พูดถึงกันอย่างมากในทุกวงการ สําหรับทางการศึกษามี
โปรแกรมที่เราสามารถนํารูปแบบของ metaverse มา
ประยุกต์ใช้ได้ เช่น การนําเสนอผลงานของผู้เรยีน หรอืการ
สร้างแหล่งข้อมูลการเรยีนรู้ เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าไปศึกษาด้วย
ตัวเอง เป็นต้น โดยโปรแกรมที่จัดอบรมคร้ังนี้ เป็นที่นิยม
อย่างมากในขณะนี้ คือ Spatial (https://spatial.io/) ซ่ึง
เราสามารถสร้างพื้นที่ของเรา (space) สําหรับใส่ไฟล์รูป 
3D model ข้อความ และวดีีโอ เพื่อให้คนอื่นเข้ามาร่วม
เย่ียมชม หรอืสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามาใส่ไฟล์ข้อมูล
ดังกล่าวใน space ของเราก็ได้ ซ่ึงลักษณะเช่นนี้ เราสามารถ

ประยุกต์ให้ space นี้ เสมือนหนึ่งเป็นห้องประชุมสัมมนา
แบบ metaverse ได้ 
 URL: link:  
https://padlet.com/thadapanisadees/pcm2022  แสดง
ผลงานบางส่วนของผู้เข้าอบรมพัฒนาสื่อการสอนฯ ในคร้ังนี้ 
ตลอดจนเอกสารประกอบการอบรม และคู่มือการใช้งาน
โปรแกรมที่ใช้อบรมของทั้ง 2 วัน 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 20 ของปี 
พ.ศ. 2565 (20/65) คือ 16-22 พ.ค. 65  

• 17 พ.ค. 65 0800 การประชุมหารอืเพื่อเตรยีมให้การ
ต้อนรับคณะ ผบช. ระดับสูงจากเมียนมาและอินโดนีเซียมาเย่ียม
ชมและหารอืกับผู้บรหิาร วพม. ผ่านระบบ Zoom 

• 17 พ.ค. 65 0930 การประชุม นขต.พบ. ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุม พบ. ช้ัน 2  

https://padlet.com/thadapanisadees/pcm2022
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• 17 พ.ค. 65 1130 การสัมภาษณ์อาจารย์ที่ส่งผลงานทาง
วชิาการไปนําเสนอในการประชุม ตปท. ณ ห้องสัมมนา 1  

• 17 พ.ค. 65 0900 การประเมินคุณภาพภายใน ภาควชิา
ชีวเคมี กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ 

• 17 พ.ค. 65 1300 การประเมินคุณภาพภายใน ภาควชิา
จิตเวชและประสาทวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์  

• 18 พ.ค. 65 โครงการวันอุน่ใจ ในหัวข้อ Palliative Care: 
รู้จักวถิีสู่การเดินทางของชีวติที่มีคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ 

• 18 พ.ค. 65 0900 การประชุม นขต.วพม. คร้ังที่ 8/ 
2565 ผ่านระบบออนไลน์  

• 18 พ.ค. 65 1100 การประชุม คกก. คัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ผ่านระบบออนไลน์  

• 18 พ.ค. 65 1330 การประชุม คกก. ทําสัญญาเข้าเป็น 
นพท./นศพ.วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ วพม.   

• 19 พ.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง Training 
course for EPA assessor ณ ห้องประชุมสดศร ี 

• 20 พ.ค. 65 0930 พิธีประดับเคร ื่องหมายยศแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาจาก วพม./ วพบ. ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช วพม. 

• 20 พ.ค. 65 1500 พิ ธีมอบเสื้ อช้ันคลินิก นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 (โครงการก้าวสู่วชิาชีพแพทย์)  

• 20 พ.ค. 65 1300 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
โครงการเยาวชนฯ คร้ังที่ 1/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์  
 

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

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