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กําหนดการ 

มหกรรมคุณภาพการศึกษา  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ประจาํปี  2560 

ณ ห องประชุ มนิ รั นดร วิ ชย  ชั้ น  2  อาคารพระมง กุฎ เกล า เ วช วิทยา  

วันที่  2 5  ส .ค .  6 0  

 

07.45-08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30-08.45 น. พิธเีปดมหกรรมคุณภาพการศึกษา วพม. ประจําป 2560 

 โดย พล.ต.หญิง รศ.ประไพพิมพ ธีรคุปต ผอ.กศ.วพม. 

08.45-09.45 น. การนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี  1 

 ประธาน พล.ต.หญิง รศ.ประไพพิมพ ธีรคุปต 

 ประธานรวม พล.ต.รศ.โสภณ  สริิสาล ี

 เรื่องที่ 1 การพัฒนาการเรยีนการสอนแบบ e-learning ของรายวิชาชีวเคมีและชีววิทยาระดับ 

  โมเลกุลผานโปรแกรม Moodle 

 พ.ต.ธนกฤต  วิชาศิลป    

 ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม.  

เรื่องที่ 2 รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ objectively-defined, facilitator-guided case  

 discussion ในการเรียนแบบ block system สาํหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ 2 

 พ.อ.หญิง ผศ.อนุสรา  วัฒนจันทร   

 ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม. 

เรื่องที่ 3  แนวทางพฒันา นพท./นศพ.วพม. ใหมีสมรรถนะในการวิจัยและนาํผลงานวิจัย 

 ไปนําเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ 

 พ.ท. ผศ.พันเลศิ ปยะราช   

 ภาควิชาปาราสิตวิทยา กศ.วพม. 

เรื่องที่ 4  การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยของนักเรียน  

 พ.อ.ผศ.ราม  รังสินธุ   

 ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน กศ.วพม. 

09.45-10.00 น. อาหารวางและเครื่องด่ืม 

10.00-11.00 น. การนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 2 

 ประธาน  พล.ต.รศ.อดิศักด์ิ  หนูหนาย 

 ประธานรวม พ.อ.หญิง อรวสี   จตุทอง 

เรื่องที่ 5  รูปแบบการชวยเหลือผูเรียนผานกิจกรรม Pharmacology Tea Time (PTT)  

 พ.ท.ศราวุธ  จินดารัตน   

 ภาควิชาเภสัชวิทยา กศ.วพม. 
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เรื่องที่ 6 แนวทางการชวยเหลือผูเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรยีน 

 รายวิชาระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ  

 พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา  หัตถโชติ   

 ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม. 

เรื่องที่ 7 ชุดพิสูจนอัตลกัษณบุคคลแบบพกพาและการประยุกตใชในการเรียนการสอน  

 พ.อ.เสกสรรค  ชายทวีป  

 ภาควิชานิติเวชศาสตร กศ.วพม. 

เรื่องที่ 8 แนวทางกํากับดูแลการเรียนรูระหวางอยูเวรนอกเวลาราชการของ นพท./นศพ.วพม.  

 ชั้นปที่ 5 ของภาควิชารังสีวิทยา กศ.วพม. 

 พ.อ.หญิง ผศ.บุษบง  หนูหลา   

 ภาควิชารังสีวิทยา กศ.วพม.  

11.00-11.50 น.  การบรรยายพเิศษ 1  

 บทเรียนการใชเกณฑ EdPEx เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 รศ.นพ.ณัฐพงษ อัครผล  

 อดีตรองคณบดี ฝายวิชาการ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

11.50-12.00 น.  สรุปการนาํเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในภาคเชา 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.45 น. การบรรยายพเิศษ 2  

 สถาบนัผลิตแพทยในอุดมคติ ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร พ.ศ. 2560  

 พ.อ.ผศ.ดุสิต สถาวร  

 ผูชวย ผอ.วพม. ฝายยุทธศาสตรและประกันคุณภาพการศึกษา  

13.45-15.45 น. การนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 3 

 ประธาน พ.อ.รศ.กิตติ ตอจรัส 

 ประธานรวม พ.อ.หญิง รศ.แสงแข ชํานาญนวกิจ 

เรื่องที่ 9  การพัฒนาระบบวัดและประเมินผลโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จ.ส.อ.รัตนพล บุญพันธ  

 แผนกประเมินผลและทะเบียนประวัติ 

เรื่องที่ 10 การพัฒนาระบบอาจารยทีป่รึกษารายบคุคลแบบตอเนื่อง (Longitudinal  

 Preceptorship)  

 พ.อ.หญิง รศ.แสงแข ชํานาญนวกิจ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร กศ.วพม. 

 พ.อ.บุญชัย บุญวัฒน   ภาควิชากุมารเวชศาสตร กศ.วพม.  

เรื่องที่ 11 การสะทอนมโนธรรมของผูเรียนดวยการพูด เขียน และวาดรูป หลังการเยี่ยมบานของ 

 ผูปวยเวชศาสตรฟนฟ ู 

  พ.อ.รศ.ภัทราวุธ  อินทรกําแหง   

  ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู กศ.วพม. 
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เรื่องที่ 12 การจัดประสบการณการเรียนรูผานกิจกรรมใหความรูแกผูปวยที่หองตรวจโรคจักษุกรรม 

 พ.ท.หญิง คณสัปณา กลาณรงคราญ   

 ภาควิชาจักษุวิทยา กศ.วพม. 

เรื่องที่ 13 ระบบจัดทําตารางแจกแจงขอสอบ สราง/กลั่นกรองขอสอบ วิเคราะหขอสอบ เพื่อจัดทํา 

 คลังขอสอบ 

 พ.อ.อุปถัมภ ศุภสินธุ   

 ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. 

เรื่องที่ 14 การนําความรู/ประสบการณดานวิชาการและวิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน สังคม และ 

 กองทัพ มาพฒันาการเรียนการสอนและตอยอดเปนผลงานทางวิชาการ 

 พ.อ.เอนกวิช  เต็มบุญเกียรติ   

 ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา กศ.วพม. 

เรื่องที่ 15 ระบบบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารเชิงกลยุทธิข์อง วพม. 

 พ.ท.หญิง ญาติมา  คุณวัฒน    

 หน.แผนกงบประมาณ กอ.วพม.  

เรื่องที่ 16 แนวทางการฝกทักษะการสมัภาษณและตรวจรางกายทางโสต นาสิก ลาริงซวิทยา  

 สําหรบั นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ 4 

 พ.อ.หญิง สายสุรีย  นิวาตวงศ    

 ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา กศ.วพม.  

15.45-16.00 น. สรุปการนาํเสนอผลงานการปฏิบัติงานที่ดีในภาคบาย 

16.00 น. พิธีปด 
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