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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 33 
ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 20 ของปี พ.ศ. 
2565 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   

ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเคร ื่องหมายยศนายทหาร
สัญญาบัตรผูส้าํเร็จการศกึษาจากวทิยาลยัแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้าและวทิยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจําปี
การศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช วทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อ 20 พ.ค. 65 

 เมื่อเวลา 0930 ของวันที่ 20 พ.ค. 65 พลเอก ณรงค์
พันธุ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทบ. ร่วมประดับเคร ื่องหมายยศ
นายทหารสัญญาบัตรให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากวทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวทิยาลัยพยาบาล
กองทัพบก ประจําปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมมงกุฎ
เวช วพม. ในโอกาสนี้ จก.พบ. และ ผบช. ระดับสูงของ พบ./
ศพม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย ในปีนี้มีผู้สําเร็จการศึกษา
ปรญิญาแพทยศาสตรบัณฑิต จาก วพม. รุ่นที่ 42 จํานวน 
99 นาย ในส่วนของ วพบ. มีผู้สําเร็จการศึกษาปรญิญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 55 จํานวน 100 นาย  
 ผบ.ทบ. ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ที่
ประสบความสําเร็จ อันเป็นผลมาจากความวริยิะอุตสาหะและ
ความมุ่งมั่นต้ังใจในการศึกษาเพื่อจะได้ทําหน้าที่ช่วยเหลือ
บําบัดรักษาผู้ เจ็บป่วย อีกทั้งต้องปฏิบั ติหน้าที่ เป็น
นายทหารสัญญาบัตร ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และการ

พยาบาลอันมีความสําคัญย่ิง โดยเฉพาะการอนุรักษ์กําลังรบ
ของกองทัพบก เพื่อให้กําลังพลมีขวัญกําลังใจ มีสุขภาพ
ร่างกายที่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการรักษาพยาบาลประชาชนทั่วไปให้มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงและมีคุณภาพชีวติที่ดี พร้อมย้ําให้ทุกคน
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพิ่มศักยภาพ
การแพทย์และการพยาบาล รักษาไว้ ซ่ึงอุดมการณ์และ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง 
อดทน เสียสละ และมีคุณธรรม สอดคล้องกับนโยบายของ 
กองทัพบกที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของกําลังพลกองทัพบกใน
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ทุกระดับให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน และการส่งเสรมิสุขภาวะ
ที่ดีของสังคม  
จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.พบ. ผ่านระบบ
ออนไลน ์(Zoom Cloud Meetings) จากหอ้งประชมุ 
พบ. ชั้น 4 เมื่อ 17 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0930 ของวันที่ 17 พ.ค. 65 พลโท สุพัษ
ชัย เมฆะสวุรรณดิษฐ ์จก.พบ. เป็นประธานการประชุม นขต.
พบ. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) จาก
ห้องประชุม พบ. ช้ัน 4 ในโอกาสนี้ ผอ.วพม./รพ.รร.6 และ 
ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมผ่านทางระบบออนไลน ์ 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี ้
 - เร ื่องแจ้งฝ่ายอํานวยการ พบ. (กกพ.พบ. กยข.พบ. กกบ.
พบ. กคง.พบ. กกร.พบ. สยศ.พบ. กวก.พบ. กสวป.พบ. กคพ.พบ.) 
 -  กําหนดการเข้าเย่ียม รพ.รร.6 และ วพม. ของ รองเจ้ากรม
แพทย์ทหารและคณะ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 -  กําหนดการเข้าเย่ียม วพม. ของเจ้ากรมแพทย์ทหาร
และคณะ จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย   
 - พิธีประดับเคร ื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
ผู้สําเร็จการศึกษาจาก วพม. และ วพบ.    
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. คร้ังที่ 8/65 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 18 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 18 พ.ค. 65 พลตร ีสุรศักดิ ์ถนดั
ศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. คร้ังที่ 
8/65 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี หน.นขต.วพม. เข้าประชุมโดย
พร้อมเพรยีงกัน  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - กําหนดจัดโครงการก้าวสู่วชิาชีพแพทย์สําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (19,20 พ.ค. 65) 
 - ผลการคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนกองทัพบก เข้าเป็น 
นพท.วพม. ช้ันปีที่ 2 รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2565  
 - กําหนดการวันทําสัญญาเข้าเป็น นพท./ นศพ.วพม. 
ของนิสิตเตรยีมแพทย์ รุ่นที่ 47  

 - กําหนดการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบ
สุขภาพจิตผู้มีรายช่ือเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม. 
 - พิธีพระราชทานกระบ่ีฯ (เพิ่มเติม) วันที่ 29 พ.ค. 65 
ยอดผู้เข้ารับพระราชทาน จํานวน 61 นาย มีผู้สําเร็จการศึกษา
จาก วพม. จํานวน 3 นาย (ทบ. 2 นาย และ ทร. 1 นาย)  
 - กําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิ บัติการในหัวข้อ 
Training course for EPA assessors สําหรับ อจ.วพม. 
และ รพ.สมทบ  
 - โครงการประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ ประจําปี 
2565 กําหนดจัดการประชุม 2 คร้ัง ได้แก่ วันที่ 2 ส.ค. 65 
(ในที่ต้ัง) และวันที่ 8-9 ส.ค. 65 (จว.ชลบุร)ี    
ผอ.วพม. เป็นประธานกลา่วต้อนรับ รองเจ้ากรมแพทย์ทหาร 
และคณะ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเข้า
เยี่ยม รพ.รร.6 และ วพม. ณ ห้องประชุมจุลานนท์ ชั้น 11 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ 19 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 19 พ.ค. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ 
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. ให้การต้อนรับ Brig. Gen. Kyaw 
Zay Ya รองเจ้ากรมแพทย์ทหาร และคณะ จากสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเข้าเย่ียม รพ.รร.6 และ วพม. ซ่ึง
เ ป็ นส่ วนหนึ่ งของกิ จกรรม "Thailand-Myanmar 
Exchange of Medical Senior Officers Visit" เ พื่ อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การดําเนินการทางการแพทย์ในช่วงการ
ระบาดของโควดิ-19 รวมทั้งการวจิัยยาสมุนไพร ระบบการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล และการจัด
การศึกษาแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมจุลานนท์ ช้ัน 11 
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อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. และ รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เข้าร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อ
ซักถามด้วย โดยหัวข้อการบรรยายสรุป มีดังนี้  
 - Management of COVID-19 in Military Hospital, 
from 2020 to now 
 - Herbal medicine research study for COVID-19 
 - Thai-Myanmar medical students exchange 
program 
 - Medical care reimbursement and 
reimbursement claim 
 - The Royal Thai Army nursing program 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการสัมภาษณ์อาจารย์ที่มีความ
ประสงค์ขอรับทุนไปนําเสนอผลงานทางวชิาการใน
ต่างประเทศ ณ หอ้งณีณา-นรัินดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 17 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1130 วันที่ 17 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสติ สถาวร 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการสัมภาษณ์อาจารย์จํานวน 5 คน 
ที่มีความประสงค์ขอรับทุนไปนําเสนอผลงานทางวชิาการใน

ต่างประเทศ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา ในโอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง 
ผอ.กศ.วพม. และ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายวเิทศสัมพันธ์ ร่วมเป็น
กรรมการสัมภาษณ์ด้วย  
 คกก. สัมภาษณ์ รับทราบ เร ื่อง การตอบรับของ คกก. 
ฝ่ายวชิาการของการประชุมในต่างประเทศให้อาจารย์ทุกคนนํา
ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ไปนําเสนอในการประชุมที่
ต่างประเทศ และอาจารย์ทุกท่านมีความพร้อมในการเดินทาง
ไปร่วมการประชุมดังกล่าว  
รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมนิคณุภาพการศกึษา
ภายใน ภาควชิาชวีเคม ีกศ.วพม. ผา่นระบบออนไลนจ์ากหอ้ง
ประชุม สปค.วพม. เมื่อ 17 พ.ค. 65 

 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 17 พ.ค. 65 พ.อ. ผศ. 
ธรรมนูญ ศรสีอ้าน รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาชีวเคมี กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ.หญิง ผศ. ภัสรา 
อาณัติ หน.ภชค.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการในปี
การศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ นพท./
นศพ.วพม. คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
และคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนําเสียง
ผู้เรยีนมาพัฒนา และสามารถปรับรูปแบบการเรยีนการสอน
เป็นออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาด้านการ
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ทําวจิัยทั้งในสาขาที่เช่ียวชาญ และการวจิัยด้านแพทยศาสตร
ศึกษา ส่งผลให้มีผลงานวจิัยตีพิมพ์จํานวนมาก และมีการ
นําเสนอผลงานวจิัยด้านแพทยศาสตรศึกษาในระดับนานาชาติ 
และได้รับรางวัลระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับทุนวจิัยจาก
ภายนอกสถาบัน มีการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
มีส่วนร่วม มีรูปแบบการเรยีนรู้โดยผ่านระบบ technology 
enhanced learning เช่น การใช้ Moodle การวัดและประเมนิ
ความก้าวหน้าของผู้เรยีนโดยใช้ Gamification และการใช้ 
Chatbot application (progressme) ที่สามารถเป็นต้นแบบ
ให้กับภาควชิาอื่นได้ (good practice) มีกิจกรรมการเรยีนการ
สอนที่หลากหลาย เช่น มีการประยุกต์ใช้ Case-based 
learning (case discussion) โดยมีอาจารย์ช่วยแนะนําอย่าง
ใกล้ชิดในการศึกษา case รวมทั้งแนวทางในการสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติม และ Team-based learning (online) ในรายวชิาที่
รับผิดชอบสามารถเพิ่มความสนใจและการเรยีนรู้ให้ผู้เรยีนมี
ความเข้าใจมากข้ึน คณาจารย์มีความใส่ใจใน นพท./นศพ.วพม. 
และสามารถที่จะค้นหาและดูแล นพท./นศพ.วพม. ที่มีปัญหาการ
เรยีน เช่น มีการติดตามผลการเรยีนในระหว่างเรยีนรายวชิา และ
ใช้กิจกรรม focus group ในการค้นหาแนวทางแก้ไข เป็นต้น 
เจ้าหน้าที่ภาควชิาฯ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงภาควชิาฯ มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน มีการดูแลสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ ส่งเสรมิขวัญ
กําลังใจที่ดี ภาควชิาฯ มีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติภารกิจ
ช่วยเหลือสังคม เช่น การออกหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติด
เช้ือ COVID-19 และร่วมปฏิบัติงานในภารกิจโรงพยาบาลสนาม
ของ พบ. และ ทบ. 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควชิาจิตเวชและประสาทวทิยา กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลนจ์ากห้องประชุม สปค.วพม. เมื่อ 17 พ.ค. 65 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 17 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดสุติ 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาจิตเวชและประสาทวทิยา กศ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พ.อ. ศ.คลินิก ธวัชชัย 
ลีฬหานาจ หน.ภจป.กศ.วพม. บรรยายสรุปผลการดําเนินการ
ในปีการศึกษา 2564 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ แพทย์
ประจําบ้าน คณาจารย์ และ จนท.ภาควชิา  
 คกก.ประเมินคุณภาพฯ ได้ ช่ืนชมผู้บรหิารและ
คณาจารย์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการพัฒนาด้านแพทยศาสตร
ศึกษา โดยเฉพาะการจัดการเรยีนการสอนในภาวะการระบาด
ของ COVID-19 โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ active 
learning ผ่านระบบ online ได้เป็นอย่างดี และเน้นการดูแล
ผู้ป่วยในด้าน biopsychosocial มีการส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเป็น
เจ้าของกิจกรรมการเรยีนรู้ (active learning) ในรูปแบบ 
VDO-based learning เพื่อให้ผู้ เรยีนสามารถเรยีนรู้จาก
กรณีศึกษาของผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่พบบ่อยทางจิตเวช โดย
พัฒนาคู่มือการศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้งการวนิิจฉัยแยกโรค
อาการทางจิตเวชที่พบบ่อย (good practice) มีการจัด
อาจารย์ที่ปรกึษาในระดับรายวชิา และจัดให้ผู้ เรยีนมี
ประสบการณ์ในการออกตรวจรักษากับแพทย์ประจําบ้าน เพื่อ
เพิ่มอัตราส่วนของผู้สอน/ผู้เรยีน มีการพัฒนาชุดการเรยีนรู้ใน
รูปแบบ e-learning และนํารูปแบบการเรยีนรู้แบบ flipped 
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classroom มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมใน
การเรยีนรู้ ภาควชิาฯ มีการเช่ือมโยงการนําสิ่งที่ได้เรยีนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ในการศึกษาด้วยตนเองผ่าน VDO-based 
learning พร้อมทั้งให้ผู้ เรยีนฝึกสะท้อนคิดโดยการเขียน
รายงาน (reflective note) มีการออกแบบการเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนา micro skills โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะย่อยเพื่อการ
สื่อสารทางการแพทย์ (ต้ังคําถาม, รับฟัง, อ่านอารมณ์ของคู่
สนทนา) คณาจารย์ และแพทย์ประจําบ้านมีบทบาทสําคัญใน
การช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. ต้ังแต่
แรกเข้าเรยีนใน วพม. จนจบการศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง  ๆเช่น 
โครงการเตรยีมความพร้อม นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรยีน และโครงการก้าวสู่
วชิาชีพแพทย์ 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวันอุ่นใจ คร้ังที่ 
3 ในหวัข้อ Palliative Care: รู้จักวถิสีูก่ารเดนิทางของชวีติ
ที่มีคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อ 18 พ.ค. 65 

 เมื่อเวลา 0830 วันที่ 18 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวันอุ่นใจ 
คร้ังที่ 3 ในหัวข้อ Palliative Care: รู้จักวถิีสู่การเดินทาง
ของชีวติที่มีคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงภาควชิาสรรีวทิยา 
ภาควชิาอายุรศาสตร์ กศ.วพม. หน่วยดูแลผู้ ป่วยแบบ
ประคับประคอง และศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง รพ.พระ
มงกุฎเกล้า ร่วมกันจัดข้ึน โดยมี พ.อ.หญิง ผศ. ปนัดดา หัตถ
โชติ เป็นผู้ดําเนินรายการ  
 วทิยากรหลักในคร้ังนี้มี 5 ท่าน ได้แก่  
 - ร.อ.หญิง พญ. นิษฐา เอื้ออารมีิตร 
 - พ.ท.หญิง ผศ. ดร. จิตรวณีา มหาคีตะ 
 - พ.อ. ผศ. นพ. ไนยรัฐ ประสงค์สุข และคณะ 
 - คุณวรรณา จารุสมบูรณ์ 
 - คุณทัศนีย์ จารุสมบัติ  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชมุ คกก. ดําเนินงานจดัทาํ
หนังสือสญัญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ประจําปีการศกึษา 
2565 ผ่านระบบออนไลนจ์ากห้องระพ ีสาครกิ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 18 พ.ค. 65 

 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 18 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม คกก. ดําเนินงาน
จัดทําหนังสือสัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ประจําปี
การศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี รอง ผอ.วพม.  
ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. และ
กรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ที่ประชุมฯ รับทราบภาพรวมของแผนการดําเนินงาน
ของกรรมการแต่ละฝ่ายในวันที่ 23 พ.ค. 65 รวมทั้งมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการก้าวสู่วชิาชีพ
แพทย์ สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2565 ณ ห้องนิรันดร์วชิย อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
วพม. เมื่อ 19 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 19 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการก้าวสู่วชิาชีพ
แพทย์ สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
ณ ห้องนิรันดร์วชิย อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ซ่ึงจัดข้ึน
โดยคณะทํางานหลักสูตรฯ ช้ันคลินิก ระหว่างวันที่ 19 - 20 
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พ.ค. 65 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง ดังต่อไปนี้  
 - นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 สะทอ้นคิดและทบทวนตนเอง
เกี่ยวกับการเรยีนรู้ในช้ันก่อนคลินิก เพื่อเตรยีมความพร้อมของ
ตนเองสําหรับการฝึกศึกษาและปฏิบัติงานในช้ันคลินิก  
 -  ผู้บรหิาร คณาจารย์ผู้ใหญ่ รวมทั้งคณาจารย์ปัจจุบัน 
ให้เกียรติมอบ “เสื้อปฏิบัติงานช้ันคลินิก” ให้แก่ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 รุ่นที่ 45  
 -  ผู้บรหิารและคณาจารย์ผู้ใหญ่ให้ข้อคิดและคําแนะนํา
เกี่ยวกับการฝึกศึกษาและปฏิบัติงานในช้ันคลินิกแก่ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 พร้อมทั้งอวยพรให้ประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ของบัณฑิตครบถ้วนตามที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร    
 กิจกรรมหลัก 4 ประการ มีดังนี้ 
 1. การประชุมสัมมนากลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่  
 1) กลุ่ม ฉันไม่ต้องการให้เธอเป็นหมอเท่านั้น แต่ฉัน
ต้องการให้เธอเป็นมนุษย์ด้วย (หมอที่ดี) 
 2) กลุ่ม “เรยีนอย่างไรให้เป็น” ในช้ันคลินิก (หมอที่เก่ง)   
 3) กลุ่ม อยากจะมี “อัตลักษณ์ของผู้ประกอบวชิาชีพ
แพทย์” ต้องทําอย่างไร (หมอที่ดี)    
 4) กลุ่ม ฉันต้องทําอย่างไรถึงจะมี “สมรรถนะทาง
วชิาชีพ” (หมอที่เก่ง)  
 2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในหัวข้อ การปรับเปลี่ยนไปสู่
การเป็นนักศึกษาแพทย์ช้ันคลินิก    
 3. การนําเสนอผลงานกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
คณาจารย์อาวุโสของ วพม.  
 4. พิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานช้ันคลินิก  

ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร วพม. ให้การต้อนรับ Rector 
ของ Defense Services Medical Academy (DSMA) และ
คณะ ที่เข้าหารอืแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ที่ 
วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. เมื่อ 19 พ.ค. 65 

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 19 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร วพม. ให้การ
ต้อนรับ Brig. Gen. Khin Aung Htun ซ่ึงเป็น Rector ของ 
Defense Services Medical Academy (DSMA) และคณะ 
ที่มาเย่ียม วพม. เพื่อแลกเปลี่ยนเร ื่อง การจัดการศึกษา
แพทยศาสตร์ ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา หลังจากแนะนําตัวแล้ว ผอ.กศ.วพม. ได้แนะนําให้ทาง
คณะเข้าใจถึงบรบิทของ วพม. การจัดการศึกษาในหลักสูตร
ปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ รวมทั้งร่วมกันตอบข้อซักถามต่างๆ     
 ในโอกาสนี้ BG Htun ได้แนะนําให้ วพม. รู้จักโครงสร้าง
ของ DSMA ซ่ึ งเป็ น University of Medicine of the  
Myanmar Armed Forces จัดการศึกษาทั้งในระดับก่อน
ปรญิญาและหลังปรญิญา ในแต่ละช้ันปีจะมี นศพ. ประมาณ 
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50-100 นาย (เฉลี่ย 70 นาย ต่อปี) หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ในปัจจุบันเป็นหลักสูตร 6 ปี หลังสําเร็จการศึกษาจะ
ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ฝึกหัดอีก 1 ปี (Internship) ผ่านการ
รับรองจาก WFME (รับรองแบบมีเง่ือนไข โดยบัณฑิตรุ่นแรก 
จะสําเร็จการศึกษาในปี 2023)    
 ในช่วงท้าย ผอ.กศ.วพม. และทีมผู้บรหิาร ได้นําคณะ
เย่ียมชมศูนย์สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร (PCM 
Simulation Center) โดยมี พันเอก ปณิธาน กวางวโรภาส 
เป็นผู้นําชมและสาธิตการเรยีนการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง  

หัวหน้าภาควชิาเภสัชวทิยา กศ.วพม. และคณาจารย์ ให้การ
ต้อนรับคณะนายทหารจากกรมแพทย์ทหาร สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุมภาควชิาเภสัชวทิยา ชั้น 7 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เมื่อ 19 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 19 พ.ค. 65 พ.อ. กศม ภังคา
นนท์ หน.ภภว.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควชิา. ให้การ
ต้อนรับคณะนายทหารจากกรมแพทย์ทหาร สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุมภาควชิาเภสัชวทิยา ช้ัน 7 อาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เพื่อศึกษาดูงานการศึกษาวจิัยยาสมนุไพร 

ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชวทิยา โดยมี พ.อ. ผศ. ศราวุธ จินดา
รัตน์ แนะนําห้องปฏิบัติการเภสัชวทิยา และนําชมการสาธิตการ
สกัดสารออกฤทธ์ิ การตรวจปรมิาณวเิคราะห์ สารสําคัญ การ
ตรวจหาสารปนเป้ือน โดยมี พ.ท. รศ. เจนยุทธ ไชยสกุล แนะนํา
การทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดต่อเนื้อเย่ือสัตว์ทดลอง และ พ.ต.
หญิง ธิษณาภา วุฒิรณฤทธ์ิ แนะนําการใช้งานเคร ื่องมือตรวจ
วเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ     

 ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานกลา่วเปิดการอบรมอาจารย์ ในหวัขอ้ 
Training course for EPA assessor ผ่านระบบออนไลน์
จากห้องประชุมสดศร ีเมื่อ 19 พ.ค. 65 
  เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 19 พ.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมอาจารย์ ใน
หั วข้ อ Training course for EPA assessor ผ่ านระบบ
ออนไลน์จากห้องประชุมสดศร ีในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. ได้ร่วม
บรรยายในหัวข้อ Truth & Myth about EPA โดยเน้น
ความสําคัญของการใช้กรอบแนวคิด EPA เป็นเคร ื่องมือสําคัญ
ในการกํากับติดตามความก้าวหน้าของ นพท./นศพ.วพม. ในการ
พัฒนาสมรรถนะทางวชิาชีพที่สําคัญทั้ง 5 ประการ ซ่ึง วพม. 
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เป็นหนึ่งใน รร.แพทย์แห่งแรก ๆ  ที่นํากรอบแนวคิด EPA ใน
ระดับแพทยศาสตรบัณฑิตมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการ
นําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  
หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย และฝึกปฏิบัติโดยใช้ web-based 
application ในการประเมินผู้เรยีนจากสถานการณ์จําลองที่
อาจารย์สังเกตจากวดีิทัศน์ โดยมี พ.อ. พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์
นาวนิ เป็นวทิยากรหลัก  
 ช่วงบ่ายเป็นการนาํประสบการณ์การประเมินผู้เรยีนตาม
กรอบแนวคิด EPA โดย หน.ภาควชิา 4 ท่าน ร่วมเป็นวทิยากร 
ปิดท้ายด้วยการแนะนําแนวทางการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) ที่มีประสิทธิภาพโดยอาจารย์ผู้ประเมิน เพื่อให้
ผู้เรยีนนําไปพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานชั้นคลินิก 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง
ประชุมมงกุฎเวช ชั้น 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 
20 พ.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1500 วันที่ 20 พ.ค. 65 พลตร ีสุรศักดิ ์ถนดั  
ศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานช้ัน
คลินิก นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ซ่ึงเป็น 
1 ในกิจกรรมของโครงการก้าวสู๋วชิาชีพแพทย์ ณ ห้องประชุม
มงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีทีม
ผู้บรหิาร คณาจารย์อาวุโส และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
โดยพร้อมเพรยีงกัน 
 ในโอกาสนี้ ผอ.วพม. ได้กล่าวให้โอวาทแก่ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 4 ความว่า คําปฏิญาณทุกถ้อยคํา ที่ท่านได้กล่าวต่อพระ
บรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวกิรมพระบรมราชชนก นั้น ถือได้ว่าเป็นพันธ
สัญญาสําคัญ ที่ท่านต้องตระหนักถึงหน้าที่ ที่จักต้อง
พัฒนาตนเองให้มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจรยิธรรม
แห่งวชิาชีพแพทย์ โดยคํานึงถึงประโยชน์ผู้อื่นมากกว่า
ประโยชน์ตน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อวชิาชีพและสังคม 
เมื่อท่านได้รับโอกาสให้สวมเสื้อช้ันคลินิกแล้วถือว่าท่านได้เข้า
มาเป็นสมาชิกของวชิาชีพแพทย์ ขอให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ดูแลผู้ป่วยด้วยความสุภาพอ่อนโยน 
ด้วยใจที่เป่ียมด้วยเมตตา จงภูมิใจในการเป็นแพทย์และทํา
หน้าที่ให้ดีที่สุด ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากคณาจารย์
ตลอดจนกระบวนการสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ของวทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้หล่อหลอมให้ นพท./  
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 มีความเก่งทางวชิาการและเป็นคนดี มี
ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเอง เคารพ
ผู้ป่วยและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน จะทําให้ทุกท่านสามารถ
ปฏิบัติตนได้ตามคําปฏิญาณที่ได้ให้ไว้ 
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กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 21 ของปี 
พ.ศ. 2565 (21/65) คือ 23-29 พ.ค. 65  

• 23 พ.ค. 65 0800 การจัดทําหนังสือสัญญาเข้าเป็น 
นพท/นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 47  

• 23 พ.ค. 65 0800 การประชุม คกก. คัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566  

• 24 พ.ค. 65 1000 การประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เตรยีมความพร้อมรับคณะของเจ้ากรมแพทย์ทหาร ประเทศ
อินโดนีเซีย ณ ห้องระพี สาครกิ  

• 24 พ.ค. 65 การอบรมโรคลมร้อนสําหรับนักเรยีนใหม่ รุ่นที่ 
47 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  

• 24 พ.ค. 65 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ เข้าสอบ
สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต เพื่อคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปี
การศึกษา 2565 

• 25 พ.ค. 65 พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อ
การศึกษา วพม. ประจําปีการศึกษา 2564 

• 25 พ.ค. 65 1300 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควชิาศัลยศาสตร์ กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์  

• 26 พ.ค. 65 0900 การประชุมคณะทํางาน PSF คร้ังที่ 
3/ 2565 ณ ห้องระพี สาครกิ ผ่านระบบออนไลน ์

• 26 พ.ค. 65 1330 เจ้ากรมแพทย์ทหารและคณะจาก
ประเทศอินโดนีเซีย เยือน วพม. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วพม.  

• 27 พ.ค. 65 การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิตผู้มี
รายช่ือผ่านการคัดเลือกฯ  

• 27 พ.ค. 65 1100 การประชุม คกก. การศึกษา ช้ันปีที่ 3 
เพื่อประชุมตัดสินผลการศึกษาภาคฤดูร้อน  

• 27 พ.ค. 65 1200 การประชุมหารอืของ คทง. รายวชิา 
HSS เพื่อเตรยีมจัดการเรยีนการสอนในช้ันปีที่ 2  

• 27 พ.ค. 65 1330 การประชุม อกก. จัดทําหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์     
 

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

 

 

 

 

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