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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 
19-20 ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 6-7 ของปี 
พ.ศ. 2565 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานการประชุมหน่วยสายแพทย์ ทบ. คร้ัง
ที่ 5/65 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมโพลคีอม จาก
ห้องประชมุ ชั้น 4 กรมแพทย์ทหารบก เมื่อ 17 ก.พ. 65 
 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65 พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณ
ดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานการประชุม นขต.
พบ. และหน่วยสายแพทย์ในสังกัด ทบ. คร้ังที่ 5/65 ผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมโพลีคอม จากห้องประชุม พบ. 
ช้ัน 4 กรมแพทย์ทหารบก โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
 - จก.พบ. แจ้งให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สําหรับจัดซ้ือชุด
หน้ากากป้องกันเช้ือโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูง (PAPR) และชุดป้องกันร่างกาย (ชุดหมี) เพื่อ
พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลในสังกัด ทบ. ทั่วประเทศ  
 - เร ื่องแจ้งของฝ่ายอํานวยการ 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/พญ.ทภ.2/พญ.ทภ.3 และ 
พญ.ทภ.4 
จก.พบ. เป็นประธานในพธิสีงฆ ์เนือ่งในวันสถาปนาสถาบนั
พยาธวิทิยา ครบรอบปีที ่68 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 6 อาคาร
เฉลิมพระบารมี เมื่อ 18 ก.พ. 65 

 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65 พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ ์
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในวัน
สถาปนาสถาบันพยาธิวทิยา ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎ
เกล้า ครบรอบ 68 ปี เพื่อความเป็นสิรมิงคล และพิธีทําบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่นายทหารและผู้บังคับบัญชาที่ล่วงลับไป
แล้ว ในโอกาสนี้ ผอ.ศพม. และ หน.นขต.ศพม. รวมทั้ง พลตร ีผศ. 
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. ได้เข้าร่วมพิธีด้วย โดยมี พลตรหีญิง 
ปรยินันทน์ จารุ  จินดา ผู้อํานวยการสถาบันพยาธิวทิยา 
ข้าราชการและลูกจ้างสถาบันพยาธิวทิยา ให้การต้อนรับ ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 
ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธเีปิดการอบรมแพทยศาสตร
ศึกษาสําหรับอาจารย์ใหม่ ณ โรงแรมไอธารา รสีอร์ท
แอนด์สปา จว.เพชรบุร ีเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 7 ก.พ. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ 
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
แพทยศาสตรศึกษาสําหรับอาจารย์ใหม่ ซ่ึงจัดเป็นประจําทุก 
2 ปี ณ โรงแรมไอธารา รสีอร์ทแอนด์สปา โดยมี พันเอก ผศ. 
ธรรมนูญ ศรสีอ้าน เป็นผู้กล่าวรายงาน และพันเอก พงศ์ธร 
ณรงค์ฤกษ์นาวนิ เป็นผู้ดําเนนิรายการ 
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 หลังพิ ธี เปิดเป็นการบรรยายในหัวข้อ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม. 
และ Learning Outcomes and Learning Objectives 
โดย พลตร ีผศ. ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. เพื่อปูพื้นให้ผู้เข้า
ประชุมทราบการเปลี่ยนแปลงสําคัญในหลักสูตรใหม่ 
ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการ
เรยีนรู้ โดย พันตร ีผศ. อนุพงศ์ กันธิวงค์ โดยในช่วงบ่ายมี
หัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ ได้แก่ CBL และ LI-CBL หลักการ
เขียนแผนการสอน การเช่ือมโยงรายวชิาในหลักสูตร 

 ในช่วงเย็น ผอ.วพม. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว
ต้อนรับและขอบคุณอาจารย์ใหม่ทุกท่านที่เดินทางมาสัมมนา
ด้านแพทยศาสตรศึกษาในคร้ังนี้ โดยพิธีกรได้ขอให้อาจารย์
ทุกท่านที่เข้าสัมมนาแนะนําตนเองเพื่อให้ผู้เข้าประชุมจดจําได้ 
 วันที่สอง เร ิ่มด้วยการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนา
ทั กษะพิ สั ย (Psychomotor skills) และ workplace-
based assessment (WBA) โดย พันเอก พงศ์ธร ณรงค์
ฤกษ์นาวนิ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา และหัวข้อ 
Workplace-based education โดย พลตร ีหญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ 
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หลักการวัดและประเมินผล หลักการสร้างข้อสอบ MCQ โดย
ช่วงบ่ายเป็นการฝึกสร้างข้อสอบ MCQ และ MEQ รวมทั้ง
การวเิคราะห์ข้อสอบ MCQ โดย พันตร ีผศ. อนุพงศ์ กันธิ
วงค์ และพันเอก อมรชัย เลิศอมรพงษ์ 

 งานเลี้ยงในช่วงการรับประทานอาหารเย็น นพศ.วพม. 
ได้เรยีนเชิญ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานมอบหมวกที่ระลึกเพื่อ
แสดงความขอบคุณแก่วทิยากรที่มาร่วมในการอบรมคร้ังนี้  
 วันที่สาม เร ิ่มด้วยการบรรยายในหัวข้อ Health 
Systems Science (HSS) โดย พันเอก ศ. ราม รังสนิธุ์ รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการ

สร้างข้อสอบ OSCE และการออกแบบการเรยีนรู้รายวชิา 
HSS ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายและสาธิตในหัวข้อ 
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Simulation-based education โดยพั นเอก ปณิ ธาน 
กวางวโรภาส หลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ 
Workplace-based assessment (WBA) โดย พันเอก 
พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวนิ     

 วันที่สี่ เร ิ่มด้วยกิจกรรม “ผูกสัมพันธ์...มัดใจ” เพื่อ
เรยีนรู้การทําเสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติด้วยตนเอง ซ่ึงเป็น
ภูมิปัญญาของชุมชนแหลมผักเบ้ีย จ.เพชรบุร ี 
 จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ Portfolio และ 
Encouraging student’s attitude and ethical 
behavior และการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ Reflection and 

giving feedback โดย พันเอกหญิง นวพร หิรัญววิัฒน์
กุล และพันเอกหญิง โสรยา ชัชวาลานนท์ หลังจากนั้นเป็น
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การบรรยายในหัวข้อ 21st Century Learners โดย รศ. ดร. 
ชาตร ีฝ่ายคําตา จากภาควชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์   

 วันสุดท้าย เร ิ่มด้วยการบรรยายในหัวข้อ การกําหนด
เกรดและการตัดสินผลการเรยีนรู้ โดย พันตร ีผศ. อนุพงศ์ 
กันธิวงค์ และหัวข้อ Trend in Medical Education and 
Research โดย พันเอก ศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ ายบรหิาร ปิดท้ ายด้วยการบรยายในหัวข้อ Good 
coaching and great teacher โดย พันเอกหญิง นวพร 
หิรัญววิัฒน์กุล  
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ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีประดับเคร ื่องหมายยศ
นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน รพ.รร.6  
และ วพม. ประจําปี 2565 ณ ห้องประชุมดุสติธาน ีชัน้ 
10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 65 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 14 ก.พ. 65 พลตร ีสุรศกัดิ์ 
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีประดับเคร ื่องหมาย
ยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน รพ.รร.6  
และ วพม. ประจําปี 2565 ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ช้ัน 10 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนของ วพม. มีจํานวน 5 นาย 

- พันโทหญิง สิรวิมิล ไทรแจ่มจันทร์ 
   เป็นว่าที่พันเอกหญิง 

 - ร้อยเอก ระพีพัฒน์ ทรัพย์รวงทอง เป็นว่าที่พันตร ี
 - ร้อยตร ีธีระบูลย์ เลิศวณิชย์วัฒนา เป็นว่าที่ร้อยโท 
 - ร้อยตร ีศรุต พึ่งปรดีา เป็นว่าที่ร้อยโท 
 - ร้อยตร ีสกานต์ เจรญิสกุลไชย เป็นว่าที่ร้อยโท 
 - จ.ส.ท. กฤษฎิ์ลภัส ลิ้มตระกูล เป็น จ่าสิบเอก 

ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และรอง ผอ.กศ.วพม. ร่วมกิจกรรม
การเรยีนรู้ในรายวชิา ชีววทิยาทางการแพทย์กบัความเป็น
มนุษย์ ของนิสิตเตรยีมแพทยช์ั้นปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 65 
 พลตร ีผศ. ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และรอง 
ผอ.กศ.วพม. ร่วมกิจกรรมการเรยีนรู้ของนิสิตเตรยีมแพทย์ช้ัน
ปีที่  1 ในหัวข้อ Journey of role model ในรายว ิชา
ชีววทิยาทางการแพทย์กับความเป็นมนุษย์ ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยมี พันโทหญิง ผศ.จิตรวณีา มหาคีตะ เป็นผู้
ดําเนินรายการ  
 ผู้บรหิารทั้ง 4 ท่าน ได้เล่าถึงเหตุผลทีเ่ลือกเข้าเรยีน
แพทย์ที่ วพม. ความรู้สึกในช่วงเป็นนิสิตเตรยีมแพทย์ปี 1 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ในช่วงชีวติที่ผ่านมา กว่าจะมาถงึวนันี้
ที่เป็นทั้งแพทย์ ครูแพทย์และผู้บรหิาร วพม. รวมถึงผู้ป่วย
ที่ประทับใจ หรอืผู้ป่วยที่เป็นครูคนสําคัญในชีวติการเป็น
แพทย์  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะทาํงานรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ วพม. คร้ังที ่
1/2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกฎุเกลา้เวชวทิยา วพม. เมื่อวันที ่15 ก.พ. 65 
 เมื่อเวลา 1300 วันที่ 14 ก.พ. 65 พันเอก ศ. ราม รังสนิธุ ์
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมคณะทํางาน
รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ วพม. คร้ังที่ 1/2565 ผ่าน
ระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา วพม. สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้ 
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 - ที่ประชุมฯ เห็นชอบแผนงานประจําปีของกิจกรรม
จัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้  
 1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ Just-In-Time Learning: 
Share and Learn ที่ครอบคลุมหัวข้อความรู้สําคัญ 
 2) มหกรรมคุ ณภาพการศึ กษา เคร ือ ข่ าย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท คร้ังที่ 5 และมหกรรมคุณภาพ
การศึกษา วทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจําปี 
2565 ในวันที่ 4-5 ส.ค. 65  
 3) การพัฒนาคลังความรู้ให้กําลังพลสามารถเข้าถึงได้ 
24/7 ตามความสนใจ และครอบคลุมหัวข้อความรู้ตามพันธกิจ
ของสถาบัน      

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในการเยี่ยมบ้าน
กําลังพลชั้นผู้นอ้ย ตามโครงการ วพม. ห่วงใยใสใ่จกําลงัพล 
ณ แฟลต 2, 3 และ 5 บ้านพกัข้าราชการกรมแพทยท์หารบก 
เมื่อ 15 ก.พ. 65   
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 15 ก.พ. 65 พันเอก ศ. 
มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานใน  
การเย่ียมบ้านกําลังพลช้ันผู้น้อย ตามโครงการ วพม. 

ห่วงใยใส่ใจกําลังพล ณ แฟลต 2, 3 และ 5 บ้านพัก
ข้าราชการกรมแพทย์ทหารบก ในโอกาสนี้ พันเอก ดนัย มี
แก้วกุญชร ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย
ผู้แทน หน.นขต.วพม. ร่วมคณะไปด้วย 

ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร คณาจารย์ และกําลัง
พล วพม. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจําปี 
2565 คร้ังที่ 1 ณ บรเิวณด้านหน้าอาคารกองการปกครอง 
วพม. เมื่อ 17-18 ก.พ. 65  
 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65 พลตร ีผศ. ดุสิต สถาวร 
ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร วพม. ประกอบด้วย 
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รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ 
รอง ผอ.กศ.วพม. หน.นขต.วพม. คณาจารย์ และกําลังพล 
วพม. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจําปี 
2565 คร้ังที่ 1 ณ บรเิวณหน้าอาคารกองการปกครอง 
วพม. โดยพร้อมเพรยีงกัน โดยในปีนี้จัดให้มีการทดสอบ
ร่างกาย 2 วัน คือ วันที่ 17 และ 18 ก.พ. 65 

รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะทํางาน 
Entrustable Professional Activities (EPA) ค ร้ั งที่  
1/2565 ณ ห้องประชมุพลโทสจุนิต ์อุบลวัตร ชั้น 16 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 เมื่อ 17 ก.พ. 65  

 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 17 ก.พ. 65 พันเอก ผศ. 
ธรรมนูญ ศรสีอ้าน รอง ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ปร ะ ชุ มคณะทํ า ง าน  Entrustable Professional 
Activities (EPA) คร้ังที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพลโท
สุจินต์ อุบลวัตร ช้ัน 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 
โดยสาระสําคัญของการประชุมมีดังนี้  
 - ทบทวนปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมนิ
ความก้าวหนา้ของ นพท./นศพ.วพม. ในการพัฒนาสมรรถนะทาง
วชิาชีพตามแนวทาง EPA  
 - ทบทวนและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ EPA online  
 ตัวอย่างของปัญหาที่พบ ได้แก่  
 - ความเข้าใจในหลกัการและความพร้อมของอาจารย์และ 
นพท./นศพ.วพม.   
 - ภาระงานที่เพิ่มข้ึนของอาจารย์และ นพท./นศพ.วพม. 
โดยเฉพาะการประเมินทกัษะหัตถการ  
 - การสรุปผลการประเมนิออนไลน์  
 อย่างไรก็ตาม อาจารย์และ นพท./นศพ.วพม. ส่วนใหญ่
เห็นว่าการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาสมรรถนะวชิาชีพ
ตามแนวทาง EPA นี้มีประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในช้ัน
คลินิก ควรใช้เป็นการประเมินความก้าวหน้า (formative 
assessment) ในปีต่อ  ๆไป  

คณะทํางาน Entrustable Professional Activities 
ได้วางแผนแก้ไขปัญหาที่พบ โดยกําหนดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสําหรับปีการศึกษา 2565 ในเดือนเมษยานและ
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ปรับจํานวนและ milestone ของการ
ประเมินให้เหมาะสมสําหรับรายวชิา และปรับปรุงระบบการ
ประเมินออนไลน์ให้ดีย่ิงข้ึน 
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คณะกรรมการรายวชิาชั้นปีที่ 2 จัดประชุมหารอื เร ื่อง 
การจัดตารางการศึกษาสาํหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี
ที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 25 ปี ชั้น 7 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เมื่อ 15 ก.พ. 65 

 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 15 ก.พ. 65 พันเอกหญิง ผศ. 
ปนัดดา หัตถโชติ หน.ภสว.กศ.วพม. อาจารย์ประจําช้ันปีที่ 2 
เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการรายวชิาที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อหารอืเร ื่อง การจัดตารางการศึกษาสําหรับ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 25 ปี ช้ัน 7 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม.  
 ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าของร่างตารางสอนใน
รูปแบบที่ทุกรายวชิาจัดการศึกษาพร้อมกันตลอดทั้งภาค
การศึกษา โดยฝ่ายเลขานุการได้รับข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่เข้า
ประชุมไปปรับปรุงตารางการศึกษาต่อไป  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม PCM 
WFME Tutorial คร้ังที่ 2 เพื่อเตรยีมความพร้อมสาํหรับ
การตรวจประเมินเพื่ อรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลสําหรับการศึกษาแพทยศาสตร์ (ระดับ
แพทยศาสตรบัณฑิต) ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องณีณา-
นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 
18 ก.พ. 65 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 18 ก.พ. 65 พลตร ีผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม PCM 
WFME Tutorial คร้ังที่ 2 เพื่อเตรยีมความพร้อมสําหรับการ
ตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
สําหรับการศึกษาแพทยศาสตร์ (ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต) ซ่ึง

จัดโดย สปค.วพม. โดยมี พันเอกหญิง ผศ. สนิตรา ศิรธิางกุล 
ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ดําเนินการ
ประชุม ผ่านระบบออนไลน์จากห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกฎุเกล้าเวชวทิยา สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้ 
 - พันเอก พงศ์ธร ณรงฤกษ์นาวนิ เป็นผู้ สรุป
สาระสําคัญของ Area 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ 
Area 3 การประเมินผลนิสิตนักศึกษา โดยมีจุดเน้นที่สําคัญ 
ดังนี้   
 : ความหมายของทฤษฎี Constructivism ซ่ึงเช่ือว่า
การเรยีนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนในตัวผู้เรยีน  
 : ความสําคัญของการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์
การเร ียนรู้ จากหลั กสู ตรไปสู่ รายว ิชา (Curriculum 
mapping) และความสัมพันธ์ของ CLOs กับ PLOs 
 : ความหมายของการจัดการศึกษาโดยคํานึงถึงความ
เสมอภาค 
 : การพัฒนาผู้เรยีนให้มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวติที่
กําหนดไว้ใน PLO5 โดยพัฒนาผู้เรยีนให้มีทักษะการจัดการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีทักษะชีวติ
และทักษะการทํางานด้วยความยืดหยุ่น และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งความรู้ที่ทันสมัย 
 : ในระดับรายวชิา ขอให้ คกก. รายวชิา ทบทวนแนวทางการ
ดําเนินการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการคํานึงถึงหลักเกณฑ์การ
ประเมิน ได้แก่ ความตรง (Validity) ความเที่ยง (Reliability) การ
นํ ามาปฏิ บั ติ ไ ด้  (Feasibility) และการยอมรั บได้  
(Acceptability)  
 : ความสมดุลที่ เหมาะสมระหว่ างการประเมิ น
ความก้าวหน้า และการประเมินแบบรวบยอด 
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รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม 
กอ.วพม. ประจําเดือน ก.พ. 65 ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 18 ก.พ. 65
 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65 พันเอก ศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม กอ.วพม. 
ประจําเดือน ก.พ. 65 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 
ตึกอํานวยการ วพม.  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้ 
 - รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ขอความร่วมมือให้ หน.
นขต. เน้นย้ําให้กําลังพลปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการ
ติดเช้ือโควดิ-19 เนื่องจากยังคงพบการติดเช้ือในกําลังพล และ 
นพท./นศพ.วพม. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ
ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วย ATK และรายงานผลประจําสัปดาห์ 
 - หน.ผตก.กอ.วพม. แจ้งเร ื่อง กกร.พบ. ขอเชิญชวน
บรจิาคสิ่งของ ได้แก่ ชุดนักเรยีน เสื้อผ้า หนังสือเรยีน 
รองเท้า เพื่อนําไปจัดทําถุงยังชีพเพื่อการศึกษา สําหรับนําไป
มอบให้เด็กนักเรยีนโรงเรยีนต่าง ๆ ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมาร ีและปฏิทินเก่า (แบบต้ังโต๊ะ) เพื่อนําไป
มอบให้แก่โรงเรยีนสอนคนตาบอดต่าง  ๆทั่วประเทศ 
 - บก.กศ.วพม. แจ้งกําหนดการจัดสอบวชิาเฉพาะ ของ 
กสพท สําหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2565 ซ่ึง วพม. 
ได้รับการแบ่งมอบให้เป็นกรรมการคุมสอบ ณ อาคารศูนย์
เรยีนรวม ม. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 
2565 โดยมี พ.อ.หญิง ผศ. ภัสรา อาณัติ เป็น หน.สนามสอบ  
 - หก.กสน.วพม. แจ้งการปรับปรุงและติดต้ัง สป. ต่าง 
 ๆได้แก่  

 : บ. เบ็ญจมาศ จํากัด ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
(Sim Center) ช้ัน 7 ต้ังแต่ 27 ต.ค. 64 ถึง 4 เม.ย. 65 
 : หจก.โขงรเิวอร์ ติดต้ังเคร ื่องปรับอากาศ ช้ัน 4 อาคาร
เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ต้ังแต่ 17 ม.ค. ถึง 28 ก.พ. 65 

 : บ. โมเดอร์น ฟอร์ม กรุ๊ป จํากัด เดินสายสัญญาณ 
และติดต้ังแท่นรับโคมไฟผ่าตัดที่ช้ัน 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
(Sim Center) ต้ังแต่ 1 ก.พ. 65 ถึง 31 มี.ค. 65 
 - หน.ฝงป.วพม. แจ้งเร ื่องหนังสือ เร ื่อง กคง.พบ. 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565 จึงขอให้ ผบร.กสน.วพม. 
เร่งรัดการดําเนินการเร ื่องการจัดซ้ือวัสดุในส่วนของงบฝึก 
และงบบรหิารหน่วย ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 
 - รรก.หน.ผสก.กอ.วพม. แจ้งเร ื่องร้านค้าสวัสดิการ 
Cafe Amazon และร้านสวัสดิการ 7- 11 ได้โอนเงินค่าไฟฟ้า 
และค่านํ้าประปา เข้าบัญชีของ วพม. โดยมีสถานะเป็นปัจจุบัน
แล้ว  
 - เทศบาลบางปู จว. สมุทรปราการ อาคารจารุมณี 1 
และ 2 ปัจจุบันได้รับอนุมัติจาก ผอ.วพม. ให้เป็นสถานที่จัดต้ัง
ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย (community isolation) 
จึงของดให้บรกิารโครงการสวัสดิการที่พักตากอากาศสําหรับ
กําลังพลและครอบครัวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด โค
วดิ-19 จะดีข้ึน 
 - โครงการ วพม. ห่วงใยใส่ใจกําลังพล ได้ดําเนินการ
กิจกรรมเย่ียมบ้านแล้ ว สํ าหรับกํ าหนดจัดกิจกรรม
ผู้บังคับบัญชาพบปะกําลังพล เดิมกําหนดไว้เป็นวันที่ 16 
มี.ค. 65 แต่เนื่องจากมีการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรฯ 
จึงอาจมีการขอเลื่อนกําหนดการ โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป   

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 8 ของปี 
พ.ศ. 2565 (8/65) คือ 21-27 ก.พ. 65  

• 21 ก.พ. 65 0900 การประชุม นขต.พบ. ประจํา
สัปดาห์ ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องประชุม พบ. ช้ัน 4  

• 21 ก.พ. 65 1300 การประชุมคณะทํางานพัฒนา
อาจารย์ตามกรอบสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (PSF) 
วพม. คร้ังที่ 2/ 2565 

• 22 ก.พ. 65 0930 การบรรยายในหัวข้อ การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ผ่านระบบ
ออนไลน์ ให้แก่คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราช
นครนิทร์ 
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• 22 ก.พ. 65 1200 ผู้บรหิาร วพม. พบปะ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 เพื่อช้ีแจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ-19 

• 22 ก.พ. 65 1330 การทวนสอบฯ รายวชิา เวชศาสตร์
ครอบครัว ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพ ีสาครกิ 

• 23 ก.พ. 65 0900 การประชุม นขต.วพม. คร้ังที่ 5/ 
2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ  

• 23 ก.พ. 65 1100 การประชุมหารอื เร ื่อง การปรับปรุง
มาตรฐานภาระงานของ อจ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์  

• 23 ก.พ. 65 1200 ผู้บรหิาร วพม. พบปะ นพท.วพม. ช้ัน
ปีที่ 5 และ 6 เพื่อช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทบ. 
เร ื่องการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตน.ทบ. กรณีให้เรยีก
เงินเบ้ียเลี้ยงคืนจาก นพท.วพม. ช้ันปีที่ 4-5 ในห้วง 19 มี.ค. 63 
ถึง 16 ส.ค. 63   

• 24 ก.พ. 65 การประชุมวชิาการและการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2565 สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ คร้ังที่ 64 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ิน
เกล้า กรมแพทย์ทหารเรอื  

• 24 ก.พ. 65 0900 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ณ ห้องประชุม 25 ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  

• 25 ก.พ. 65 0900 การประชุมหารอื เร ื่องการจัดตาราง
การศึกษาสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2565 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา 

• 25 ก.พ. 65 0930 การประชุมหารอืร่างข้อตกลงความ
ร่ วมมื อ (MoU) ระหว่ างกระทรวงสาธารณสุ ข กั บ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการจัดต้ังคณะ
แพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
จว.สุพรรณบุร ี 

• 25 ก.พ. 65 1330 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ศูนย์ฝึกสถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร (Sim Center) 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ 

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 

 
  พลตร ีผศ. ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
 ผอ.กศ.วพม.  
   28 ก.พ. 65  
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