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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับแรกของป 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ในชวงสัปดาหแรกของปแมจะมีวันทํางานเพียง ๓ 

วัน แตมีเหตุการณสําคัญและเรื่องสําคัญที่ขอรายงานขาวให

ทราบ ดังนี้    

ผอ.ศพม. และ หน.นขต.ศพม. รวมลงนามถวายพระ
พร สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม เมื่อวันที่ 
๑ ม.ค. ๖๑  

 พลโท สายัณห สวัสดิ ์ศรี ผอ.ศพม. และ หน.
นขต .ศพม .  ร วมลงนามถวายพระพร สม เด ็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ือง
ในโอกาสวันขึ ้นปใหม เมื ่อวันที ่ ๑ ม.ค.  ๖๑ ศาลา 
สหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  

ผอ.ศพม. พรอมดวย ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เฝารับ
เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เม่ือวันที่ ๑ ม.ค. ๖๑  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินมายังอาคารมหาวชิราลง
กรณ โรงพยาบาลพระมงก ุฎ เกล า  ทรง เ ยี ่ยมและ
พระราชทานของขวัญแกข าราชการทหารที ่ไ ด ร ับ
บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ราชการภาคสนามและที่
พักรักษาตัว ณ หอผูปวยราชการสนาม เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเปนขวัญกําลังใจ
แกขาราชการทหารที ่ได ร ับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หนาที ่ราชการภาคสนามในพื้นที ่ตาง ๆ โดยมีพลโท 

สายัณห สวัสดิ์ศรี ผอ.ศพม.พรอมดวย พลตรี นิมิตร 
สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เฝารับเสด็จฯ 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.กศ.วพม 
เม่ือวันที่ ๓ ม.ค. ๖๑ 

 พล.ต.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุม นขต.กศ.วพม. ประจําเดือน 
ม.ค. ๖๑ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี    
๑. สภา วพม. ขอใหทางคณะผูบริหารเรงดําเนินการ
ขอเพิ่มศักยภาพในการรับบุคคลเขาศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต จากเดิม  ๑๐๐ นาย เปน ๑๒๐ 
นาย โดยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอก กอนสงเรื่องไปที่แพทยสภา  
๒ .  สภา  วพม .  เห ็นชอบการลาออกจากการ เป น 
นพท.วพม. ของ นพท.ธไท เชิดเกียรติกุล และรับรอง
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ใหเสนอ สภา ม.มหิดล เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) ตามที่
คณะกรรมการการศึกษา วพม. เสนอ 
๓. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของ  ม .มห ิดล  พ .ศ .  ๒๕๖๐ ลง  ๑๐ พ .ย .  ๖๐ ที่
กําหนดให  นศ .  ระด ับปร ิญญาตร ี ท ุกคนมีความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยสงคะแนนสอบ
ต า ม ที ่กํ า ห น ด  (MU-ELT, TOEIC, TOEFL, IELTS) 
ภายใน ๒ ป หลังเขาเปนนักศึกษา โดยถือเปนสวนหนึ่ง
ของการพิจารณาอนุมัติปริญญา 
๔. ผลการสอบ ศรว. ขั ้นตอนที่ ๑ และ ๒ รอบที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ พ.ย. ๖๐ ยังมี นพท./นศพ.วพม. ที่
ยังสอบไมผานขั้นตอนที่ ๑ จํานวน ๑๓ นาย ขั้นตอนที่ 
๒ อีก ๔ นาย  
๕. กําหนดการสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ ๓ รอบที่ ๑ ครั้งที่ 
๑ ในวันที่ ๗ ม.ค. ๖๑ โดยมีสนามสอบทั้ง กทม. และ 
มอ.  
๖. พล.ต.วิส ุท ธิ ์ ศรีจ ันทราพันธุ  รอง จก.พบ. เปน
ผูแทน จก.พบ. พรอมผูบริหาร วพม. เขาเยี่ยมคารวะ
แ ล ะ อ ว ย พ ร ป ใ ห ม  ร ศ . น พ . ส ร น ิต  ศ ิล ธ ร ร ม  
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และขอ
คําแนะนําเรื ่องทุนศึกษาตอในระดับปริญญาโท - เอก 
สําหรับอาจารย วพม.  
๗. สรุปผลการประชุมตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ชั้น
ปที่ ๓ มีรายวิชาที่มี นพท./นศพ. สอบไมผานและตอง
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน ๕ รายวิชา 
๘. กําหนดจัดสัมมนาหลักสูตรฯ ชั้นปที่ ๒ และ ๓ ใน
วันจันทรที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑ ที่หองประชุมสดศรี  
๙.  การประช ุมร วม  ม . เกษตรศาสตร  และ  วพม . 
กําหนดจัดในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๑ โดย ผอ.วพม. เปน
ประธานในพิธีเปด 
๑๐.  การประช ุม เช ิงปฏ ิบ ัต ิก าร  เ รื ่อ ง  การพ ัฒนา
อาจารยใหม ดานแพทยศาสตรศึกษา ประจําป ๒๕๖๑ 
กําหนดจัดการประชุม คือ วันที่ ๒๒-๒๖ ม.ค ๖๑ ณ 
โรงแรม Springfield Village Cha-am 
๑๑. กําหนดการประชุมตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑  

๑๒. ยศ.ทบ. มีหนังสือแจงกําหนดการตรวจแนะนํา
การศึกษาฯ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ วพม. 
คือ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๓๐ 
๑๓. คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. 
กําหนดประชุมในวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๑  
๑๔. ขอเลื่อนวันเปดการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม.  
ชั้นปที่ ๔ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ (ป ๓ ปจจุบัน) จาก
เดิมวันที ่ ๑๗ มิ.ย .  เปนวันที ่ ๑๑ มิ.ย .  ๖๑ เพื ่อฝก 
technical skills กอนขึ้นปฏิบัติงาน 

จก.พบ. เปนประธานในพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปใหมของ รพ.รร.๖ และ นขต.ศพม. 
เม่ือวันที่ ๔ ม.ค. ๖๑  

 พลโท  สา โรช  เข ียวขจ ี จก .พบ .  พร อมด วย
ผูบริหารของ พบ. และ ศพม. รวมพิธีทําบุญตักบาตร 
เนื่องในโอกาสวันขึ ้นปใหม ที่บริเวณสนามดานหนา
พระบรมราชานุสาวรีย ร.๖ โดยมีขาราชการ ลูกจาง 
พนักงานราชการของ  รพ .รร .๖  และ นขต .ศพม . 
รวมทั้ง นพท./นศพ.วพม. เขารวมพิธีทําบุญตักบาตร 
เปนจํานวนมาก  
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รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธาน นํากําลังพล
ออกกําลังกาย ตามนโยบายของ ผอ.วพม. เมื่อวันที่ 
๓ ม.ค. ๖๑    

พ.อ.ผศ.อารมย ขุนภาษี รองผอ.วพม. ฝายบริหาร เปน
ประธานในการนํากําลังพล วพม. ออกกําลังกายในชวง
บายของวันพุธ ณ บริเวณดานหนา กปค.วพม. ตาม
นโยบายของ ผบ.วพม. เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๑  

 

 

 

 

 

นพท./นศพ.วพม.  ชั ้นป ที ่ ๔  ออกเดินทางไปฝก
ภาคสนาม วิชาเวชศาสตรชุมชน ที่บานนายาว ต.ทา
กระดาน อ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ต.
ตําบลพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ จ.สระแกว 

 

   

 

 

 

 

 

งานกีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที่ ๒๙ หรือ 29th Syringe 
Games “ ค ืน แ ก น ข า ม ย า ม ผ ูก เ สี ่ย ว ”  ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ปดฉากลงอยางสมบูรณแลว 

 วพม. ควาเหรียญทองมากเปนอันดับ ๒ จาก
สถาบันผลิตแพทยทั ้งหมด  ๒๒ แหงที ่เ ข าร วมการ
แขงขัน นอกจากนี้ย ังมีควารางวัล อื ่น ๆ มาอีกเปน
จํานวนมาก ดังน้ี  
๑. “นีล” นพท.ธีธัช เอี่ยมโชติชวลิต ไดรับ ๓ ตําแหนง
รวด ไดแก The winner จาก Popular vote, ขวัญใจ
มอดินแดง  และตําแหนง “ เดือน” จากการประกวด
ดาว-เดือน ของงานกีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที่ ๒๙  
๒. “นะนา” นศพ.อรรชนา อัชนันท ไดรับ ๒ รางวัล 
ไดแก ขวัญใจมอดินแดง และ Miss Photogenic 
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ทีมงานกองบรรณาธิการจดหมายขาวจากโตะ
ผูบริหาร ขอขอบคุณนักกีฬาและกองเชียรของ วพม. 
รวมทั้งคณาจารยและทีมงานทั้งหมดที่รวมเดินทางไป
รวมงานกีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที่ ๒๙ ในครั้งนี้ ที่ทําให
ช า ว  ว พ ม .  ไ ด ภ า ค ภ ูม ิใ จ ก ับ ล ูก ศ ิษ ย ที ่ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จในการแขงขันกีฬาและการประกวดดาว-
เดือนของกีฬาเข็มสัมพันธครั้งนี้ ขอบอกวา “คุณเยี่ยม
มาก พวกเราภูมิใจในความสามารถของพวกคุณมาก” 

 ขอขอบคุณ อ.ปติรัตน และ อ.ปยพันธ ที่รายงาน
ขาวสดจากขอบสนามมาใหทาง วพม.  ไดม ีโอกาส
ติดตามอยางใกลชิด 

 ขอฝากรูปบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลจาก
การแขงขันกีฬาชนิดตาง ๆ ของ นพท./นศพ.วพม. ใน
งานกีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที่ ๒๙ มาให อจ.ทุกทานรวม
ภาคภูมิใจกับลูกศิษยของเรา 
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- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

      รอง ผอ.กศ.วพม. 

        ๗ ม.ค. ๖๑ 
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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับที่สองของ

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในชวงสองสัปดาหแรกของปมีเหตุการณสําคัญ

และเรื่องสําคัญที่ขอรายงานขาวใหทราบ ดังนี้    

การประชุมรวมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร พระมงกุฎ เกลา  ประ จําป  
๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๑  

 พลตรีนิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ เปน
ประธานในพิธีเปดการประชุมรวมมหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
ประจําป ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๑ ณ หองประชุม
สดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน โดยมี ศาสตราจารย 
ดร . ส ุภ า  หารหนองบ ัว  คณบด ีคณะว ิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมเปนเกียรติในพิธีเปดฯ 
การประชุมในปนีใชหัวขอหลักวา “การเรียนรู สู การ
เปลี่ยนแปลง (Transformative education)” มี ผศ.
นพ.พนม เกตุมาน ที่ปรึกษางานกิจการนักศึกษา คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ใหเกียรติเปนวิทยากร
พิเศษ ภาคบายเปนการประชุมยอยเพื่อระดมสมองถึง
บทบาทของอาจารยและผูเรียนในกระบวนการเรียนรูสู
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการพูดคุยหารือเรื่องหลักสูตร
เตรียมแพทย และความรวมมือดานการวิจัย ฝากรูป
กิจกรรมในชวงเชามาใหทุกทานไดชมกัน 
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คณบดีคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
น ค ร ิน ท ร  ม อบขอ งขว ัญแล ะ อวยพ รป ใ ห ม แ ด  
ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ เม่ือวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๑  

 พล.อ.รศ.นพ.ชุมพล เปยมสมบูรณ คณบดีคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
พรอมดวย ผศ.ดร.สุพัฒน ศรีสวัสด์ิ รองอธิการบดี ฝาย
ว ิช าการ  เ ข า มอบของขว ัญและอวยพรป ใ หม แ ด  
ผอ .วพม ./  รพ .รร .๖ เมื ่อว ันที ่ ๑๐ ม .ค .  ๖๑  เ พื ่อ
ขอบค ุณ  ผอ .วพม . /  รพ . รร .๖  ที ่ไ ด สน ับสน ุนและ
ชวยเหลือทางคณะแพทยศาสตร ม.นราธิวาสฯ มาเปน
อยางดี  

ผอ.ศพม. เปนประธานการประชุม นขต.ศพม เมื่อ
วันที่ ๙ ม.ค. ๖๑ 

 พลโท สายัณห สวัสดิ์ศรี ผอ.ศพม. เปนประธาน
ในการประชุม นขต.ศพม. ประจําเดือน ม.ค. ๖๑ โดย
มีสาระสําคัญ ดังน้ี    
๑. ผช.ผบ.ทบ. (๒) อนุมัติแผนจัดหาฯ เพิ่มเติม ป ๖๑ 
ที่ทาง กช.ทบ. เสนอ เพื่อปรับปรุงถนนโดยรอบ วพม.
และ รพ.รร.๖ ซึ่งคาดวาจะเริ่มดําเนินการในชวงเดือน 
เม.ย. ๖๑  
๒) พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จทรงเยี่ยมขาราชการทหารที่
เจ็บปวยจากการปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม  ณ อาคาร

มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในวันที่ 
๒๒ ม.ค. ๖๑  
๓) รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รายงานความคืบหนา
ข อ ง ก า ร ต ิด ต า ม โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง อ า ค า ร ศ ูน ย
สถานการณจําลองทางการแพทยทหาร  (Simulation 
center) และการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบ วพม. ตาม
นโยบายของ ผอ.ศพม.  
๔)  กําหนดการประช ุมคณะกรรมการ อํานวยการ
ยุทธศาสตร พบ. โดยมี จก.พบ.เปนประธาน ในวัน
จันทรที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๐๐  
๕) กําหนดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร ศพม. 
วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๑  
๖ )  กําหนดการทําบ ุญต ักบาตรของ  นขต .  ศพม . 
ประจําเดือน ก.พ. ในวันที่ ๑ ก.พ. ๖๑  

รอง  ผอ .วพม.  ฝ ายบร ิหาร  เป นประธานในการ
ประชุมคณะทํางาน EdPEx ครั้งที่ ๑/๖๑ เมื่อวันที่ ๘ 
ม.ค. ๖๑  

 พ.อ.ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บร ิห า ร  เ ป นประ ธ าน ในก า รประช ุม คณะทํ า ง าน
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 
( EdPEx) วพม .  เ มื ่อ ว ันจ ันทร ที ่ ๘  ม . ค .๖๑  เ วล า 
๑๓๐๐-๑๕๐๐ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั ้น ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. 
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ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานคณะตรวจเ ยี ่ยมและ
ประเมินสถาบันฝกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย ณ 
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา เม่ือวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑    

 พล.ต.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ และคณะ 
เดินทางไปตรวจเย่ียมสถาบันฝกปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ
แพทย เครือขายที่ ๑๐ ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรม
แพทยทหารอากาศ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑ มี 
พล.อ.ต.ธนวิตต สกุลแสงประภา ผอ.รพ.ฯ ใหการตอนรับ มี
แพทยเพ่ิมพูนทักษะทั้งหมด ๑๘ นาย โดยเปนแพทยที่
สําเร็จการศึกษาจาก วพม. รวม ๓ นาย     

 

 

 

 

 

 

รอง  ผอ .วพม.  ฝ ายบร ิหาร  เป นประธานในการ
ประชุมคณะทํางาน EdPEx  หมวด ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ 
ม.ค. ๖๑    

 พ.อ .ผศ .อารมย ข ุนภาษี รองผอ.วพม.  ฝ าย
บริหาร เปนประธานในการประชุมคณะทํางาน EdPEx  
หมวด ๑  เมื ่อ ว ันที ่ ๑๒  ม .ค .  ๖๑  ณ หอ งประช ุม 
สปค.วพม. ช้ัน ๕ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เพื่อ
ทบทวนผลการดําเนินการ รายงานสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพสถาบันผลิตแพทยตามเกณฑ EdPEx 
และกําหนดแผนงานที่จะนําเกณฑ EdPEx มาพัฒนา
อยางตอเน่ือง   

การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. 
ครั้งที่ ๗/ ๖๑ เม่ือวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑  

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากร วพม. ครั้งที่ผานมา ที่แผนกงบประมาณได
รายงานผลการติดตามการใชงบประมาณป ๖๐ พบวา
มีงบประมาณโครงการผลิตแพทยเพิ่มคงเหลือจากงบ
คาจ า งสอนและโครงการที ่หมดความจํา เป น  ซึ ่งที่
ประชุมมีมติให แจ ง  นขต.วพม.  เ พื ่อ ใหเสนอความ
ตองการจัดหาครุภัณฑแบบเรงดวน โดยมีเ งื่อนไข ๓ 
ประการ คือ แผนจัดหาสอดคลองกับกลยุทธของ วพม. 
เปน สป.ที ่มีคุณลักษณะเฉพาะใหมอยางนอยป ๕๕ 
และมีผูแทนจําหนาย ผลการพิจารณาของที่ประชุมฯ 
เห็นชอบใหจัดหาเครื่องวิเคราะหโมเลกุลโปรตีนดวย
เทคนิคแมสสเปคโตเมทรี เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางโป
รติโอมิกส (Proteomics) ของ วพม.  

ผอ.กศ.วพม. รับมอบเงินบริจาคให วพม. จากผูมีจิต
ศรัทธา เม่ือวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๑ 

 พล.ต.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 

เปนผูแทนรับมอบเงินบริจาคให วพม. จาก คุณพลภัทร 

พฤกษานานนท คุณโสณทนา พฤกษานานนท คุณโส

วัฒนา พฤกษานานนท คุณสุภัทร พฤกษานานนท และ

คุณศุภศิร ิ พฤกษานานนท รวมเปนเงิน  ๕๐๐ ,๐๐๐ 

บาทถวน 
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การประชุมเตรียมจัดการสอบประมวลความรอบรู  
ประเภท MCQ สําหรับ นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๕ เมื่อ
วันที่ ๓ ม.ค. ๖๑   

 พ.อ .อด ิส รณ  ลํา เพงพงศ  ในฐานะประธาน

คณะทํางานจัดสอบประมวลความรอบรู  ประ เภท 

MCQ สําหรับ นพท./นศพ. ชั้นปที่ ๕ จัดการประชุม

เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการจัดสอบฯ เมื่อวันที่ ๓ 

ม.ค. ๖๑ ณ หองประชุมกุมารยอย ช้ัน ๑๐ อาคารพัชร

กิติยาภา สําหรับกําหนดสอบ คือ วันจันทรที่ ๑๕ ม.ค. 

๖๑ เวลา ๐๗๓๐-๑๖๓๐ ณ หอง ศสท.วพม. ชั้น ๘ 

อาคารเจาฟาเพชรรัตน  

ก า รป ร ะช ุม ค ณะทํ า ง า น พ ัฒน าแฟ ม ส ะ ส ม ง า น 

(Portfolio) วพม. เม่ือวันที่ ๕ ม.ค. ๖๑ 

 พ.อ .  รศ .ชาญชัย  ไตรวาร ี ในฐานะประธาน

คณะทํางานพัฒนาแฟมสะสมงาน วพม. จัดการประชุม

เพื่อวางแผนการดําเนินงานและพัฒนาการจัดทําแฟม

สะสมงานของ นพท./นศพ. ชั้นปที ่ ๓-๖ เมื ่อวันที ่๕ 

ม .ค .  ๖๑ ณ หองประชุมหนวย โลหิตว ิทยา ชั ้น  ๘ 

อาคารพัชรกิติยาภา 

ผอ.รพ.รร.๖ จัดงานปใหม ๒๕๖๑ อยางยิ่งใหญและ

ประท ับ ใจ  ในธ ีม  “ ง านว ัด”  เพื ่อ กํา ล ังพลและ

เจาหนาที ่ของ รพ.รร.๖ และ วพม. เมื่อวันที ่ ๑๐ 

ม.ค. ๖๑ 

 พลตรีนิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานปใหม สําหรับ

กําลังพลและเจาหนาที ่ของ รพ.รร.๖ และ วพม. ได

ทุมเทใหกับการวางแผนจัดงานปใหมในธีม “งานวัด” 

เพื่อตอบแทนกําลังพลและเจาหนาที ่ทุกนายที ่ทุ ม เท

และทํางานใหกับหนวยมาอยางตอเนื่องและยาวนาน 

โดยจําลองบรรยากาศของงานบันเทิงของทองถิ่นที่มีวัด

เปนศูนยกลาง โดยจัดใหมีหลากหลายกิจกรรมบันเทิง

ในงานเพื่อตอบโจทยทั้งกําลังพลและลูกหลาน ทั้งเกม

ยิงปน ปาเปา สอยดาว มาหมุน และชิงชาสวรรค สราง

ความประทับใจใหก ับชาววังพญาไทเปนอยางมาก 

โดย เฉพาะการจ ัด ไฟส อ งสว า งที ่ทํ า ให ว ัง พญา ไท

สวยงามกวาทุก ๆ วัน  

 กิจกรรมหลักที่สรางความประทับใจใหกับผูที่มา

รวมงานในปนี้ คงจะหนีไมพนการแสดงดนตรีบนเวที

หลักของงาน ซึ่งหนึ่งใน surprise ของงานในปนี้ คือ 
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เสียงลูกคอที ่เหมาะเจาะกับเพลงลูกทุ งของนักรอง

กิตติมศักดิ์ ไมใชใครอื่น ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ ของพวก

เรานั่นเอง ตองขอชมวาทั้งนักดนตรี นักรองและหาง

เครื่องที่จัดมาเยี่ยมจริง ๆ เลนเอาขาเตนทั้งหลายหมด

แรงไปตาม ๆ กัน  
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ขอมูลของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาใน 
website ข อ ง World Directory of Medical 
Schools ไดรับการแกไข/เพิ่มเติม ใหถูกตองสมบูรณ
และเปนปจจุบัน   

 สืบเนื่องจากทาง General Medical Councils 
ของทาง UK ไดขอรองใหทาง วพม. ประสานกับทาง 
World Directory of Medical Schools (ซึ่งปจจุบัน
เปน website ที่ใชในการอางอิงชื่อสถาบันผลิตแพทย
ที่ไดรับการยอมรับ) เพื่อแกไข/เพิ่มเติมใหสะทอนการ
เ ป น  affiliated institute of Mahidol University 
ซึ ่งเปนผู ประสาทปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตใหกับ
ผู สํา เร ็จการศึกษาจาก วพม.  กอนที ่ทาง  GMC จะ
ดําเนินการตอไปเพื่อรับรองสถานะการจบการศึกษา
แพทยศาสตร (Primary Medical Qualification) ซึ่ง
เปนขั้นตอนสําคัญของการสมัครขอขึ้นทะเบียนเปนผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน UK เ พื ่อฝกอบรมเปน
แพทยเฉพาะทางในระดับหลังปริญญา  
 ผูบริหาร วพม. ขอขอบคุณ พ.อ.หญิง ระวีวรรณ 
เอกสิทธิ์ หน.ผปว.กอ.วพม. และ พ.ต.หญิง จันทรธิดา 
สุบุญ ซึ่งทํางานอยูเบื้องหลังและประสานงานกับหนวย
ที ่เ กี ่ยวของ รวมทั ้งรวบรวมเอกสารสําคัญ (คําแปล 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับ วพม. เขา
สมทบใน ม.มหิดล พ.ศ. ๒๕๑๘ และบันทึกขอตกลง
ระหวาง ม.มหิดล และกรมแพทยทหารบก ในการรับ 
วพม. และ วพบ. เขาเปนสถาบันสมทบของ ม.มหิดล) 
ส ง ใ ห ท า ง  ECFMG เ พื ่อ ป ร ะส า น ง า น ก ับ ผู ที ่ด ูแ ล  
World Directory of Medical Schools เ พื ่อ แ ก ไ ข
เพิ่มเติมขอมูลที่ระบุการเปน affiliated institute of 
Mahidol University ไ ด อ ย า ง ร วด เ ร ็ว จนทํา ใ ห ใ น
ขณะนี้ขอมูลของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ใ น  website ข อ ง  World Directory of Medical 
Schools ไดรับการแกไข/เพิ่มเติม ใหถูกตองสมบูรณ
แลว 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

      รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๑๔ ม.ค. ๖๑ 
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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับที่สามของ

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเหตุการณและเรื่องสําคัญที่ขอรายงานขาวให

ทราบ ดังนี้    

การสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ ๒ 
และ ๓ ณ หองประชุมสดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน 
เม่ือวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เ ป น ป ร ะ ธ า น ใ น พ ิธ ีเ ป ด ก า ร ส ัม ม น า ห ล ัก ส ูต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปที่ ๒ และ ๓ ณ หองประชุม
สดศรี อาคารเจาฟา เพชรรัตน เมื ่อว ันที ่ ๑๕  ม.ค . 
๒๕๖๑  วัตถุประสงคหลักของการสัมมนา คือ การ
จ ัดทํา ส ร ุปข อ เ สนอแนะ เ พื ่อ นํา ไปพ ัฒนา เ นื ้อห า /
ขอบเขตของหลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล ใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนไปสู 
“การเรียนรูที ่มุ งเนนผลลัพธ หรือ Outcome-based 
education (OBE)” 

 การสัมมนาครั้งนี้ทําใหทราบถึงการปรับเปลี่ยน
การจัดการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิกจากเดิมที่เนน
การบรรยายเพื ่อถายทอดความรู ไปสู ร ูปแบบใหมที่
สงเสริมใหนักเรียนเปนผูรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนรู
ด วยตน เอง  (Active student-centered learning) 
เพื่อเรียนรูรวมกันเปนทีม  (collaborative learning)  

และนําสิ่งที่เรียนรูมาตอบโจทยปญหาทางคลินิกของ
ผู ป ว ย จ ร ิง ใ น เ ว ช ป ฏ ิบ ัต ิ (real- world clinical 
practice)  
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การตรวจสุขภาพประจําปของผูบริหาร คณาจารย 
และเจาหนาที่ วพม. เม่ือวันที่ ๑๖-๑๗ ม.ค. ๖๑  

 ผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่ วพม. เขารับ
การตรวจสุขภาพประจําป ๒๕๖๑ เมื ่อวันที่ ๑๖-๑๗ 
ม.ค. ๖๑ เพื่อตรวจคัดกรองโรคเบื้องตนโดยการกรอก
แบบสอบถาม ช่ังนํ้าหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต 
และชีพจร ตรวจวัดสายตา ตรวจนับเม็ดเลือด ตรวจ
ปสสาวะ ตรวจชีวเคมีของเลือด และตรวจภาพรังสี
ทรวงอก วามีความเสี่ยงหรือภาวะแทรกซอนเปนโรค
ชนิดใดหรือไม เพื่อหาแนวทางปองกันและทําใหเกิด
ความตระหนักถึงโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

 

 

การประช ุมคณะกรรมการ ดํา เน ินกา รจ ัดสอบฯ 
ขั้นตอนที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ศรว. ครั้งที่ 
๒ เม่ือวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑   

 พ.อ .ผศ .ดุส ิต  สถาวร รอง ผอ.กศ .วพม.  ทํา
หนาที่เปนประธาน แทน ผอ.กศ.วพม. ในการประชุม
คณะกรรมการ ดํา เน ินการจ ัดสอบฯ  ขั ้นตอนที ่ ๓ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ศรว. ครั ้งที ่ ๒ เมื ่อวันที ่ 
๑๖ ม.ค. ๖๑ ณ หองประชุมธนะรัชต ชั้น ๓ อาคาร
เฉล ิมพระ เก ีย รต ิฯ  เ พื ่อ ชี ้แจงแผนการ ดํา เน ิน ง าน 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ อจ.หน.วงสอบ 
ผู ชวย หน.วงสอบ และเจาหนาที ่ที ่เ กี ่ยวของ โดยนํา
ปญหาอุปสรรคของการดําเนินการในปที ่ผ านมามา
อภิปรายและกําหนดแนวทางการปองกัน/แกไขปญหา  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุม นขต.วพม. 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน 
ม.ค. ๖๑ (ครั้งที่ ๑/๖๑) โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี    
๑. รอง ผอ.วพม. ฝายบริหารแจงวามีความคืบหนา
โครงการจางปรับปรุงฯ ที่ใชงบประมาณป ๖๐ ซึ่งคาง
อยู ๔ เรื่อง ขณะน้ีจากการประสานกับ ผอ.กองซอมสิ่ง
ปลูกสรางฯ ของ ยย.ทบ. ทราบวาจะพยายามเรงรัดให
ลงนามเห็นชอบแบบไดภายในเดือน ม.ค. ๖๑ เพื่อให
ทาง วพม. สามารถขออนุมัติแผนความตองการไปที ่ 
พบ. กอนที่จะสงกลับไปที่ ยย.ทบ. เพื่อดําเนินกรรมวิธี 
e-bidding ตอไป (มี.ค. ๖๑)  
๒) สําหรับโครงการ e-campus ของปงบประมาณ ๖๐ 
ขณะ นี ้ค ุณล ักษณะ เฉพาะบา ง ร ายกา รผ านความ
เห็นชอบจาก สส.ทบ. แลว เมื ่อไดรับความเห็นชอบ
ทั้งหมดทุกรายการ ทาง วพม. จะดําเนินการขออนุมัติ
แผนจัดหาฯ ไปที่ พบ. ตอไป (ภายใน มี.ค. ๖๑)  
๓) การจัดงาน ผอ.วพม. พบ นพท./นศพ.วพม. ใน
วันที่ ๓๑ ม.ค. นี้ จะมีการมอบของที่ระลึกใหแก นศพ.
นพวิทย เอี่ยมตระกูล ซึ่งผานเขารอบรองสุดทายของ
โครงการ เยาวชนรางว ัลสมเด ็จ เจ าฟ ามหิดล  และ
นักกีฬาเข็มสัมพันธที่ไดรับเหรียญทองจากการแขงขัน
กีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที่ ๒๙ ที่ ม.ขอนแกน  
๔)  ห วงส ัปดาหที ่ผ านมา เปนส ัปดาหของการสอบ 
MCQ แ ล ะ  Portfolio reflection ข อ ง  น พ ท . /
นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕ เริ่มจากการสอบประมวลความ
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รอบรูระดับคลินิก ภาคทฤษฎี ประเภท MCQ ของ วพ
ม. เมื ่อวันจันทรที ่ ๑๕ ม.ค. ๖๑ ตามดวยกิจกรรม
ทบทวนและเรียนรูจากโจทยคําถามที่ทางคณะทํางาน
จัดสอบ MCQ จัดใหแก นพท./นศพ. ช้ันปที่ ๕ ในวันที่ 
๑๖ , ๑๗ และ ๑๙ ม.ค. ๖๑ ที่หองประชุมกุมารฯ ชั้น 
๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการ
สอบประมวลความรอบรู รวมกับนักศึกษาแพทย คณะ
แพทยศาสตรศิร ิราชพยาบาล ในวันที ่ ๗ เม.ย. ๖๑ 
และการสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ ๒ (NL-2) ในวันที่ ๒๒ 
เม.ย. ๖๑ ซึ่งในปนี้ ผอ.วพม. ไดอนุมัติใหทาง นพศ. 
จ ัด ก า ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม ร อ บ รู ร ะ ด ับ ค ล ิน ิก 
ภ า ค ท ฤ ษ ฎ ี ใ ห แ ก  น ศ พ .  ชั ้น ป ที ่ ๕  ข อ ง ค ณ ะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม (วพม. เปนสถาบันพี่
เลี้ยงของ ม.สยาม) เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ที่ผานมา    
๕) พ.อ.ปยพันธุ ชีรานนท ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการ
นิสิต แจงใหทราบ ๒ เรื่อง ดังน้ี  
 - ทางคณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร จะจัด
คายอาสาฯ ของแผนกเตรียมแพทย ม.เกษตรศาสตร 
ในวันที่ ๙-๑๑ ก.พ. ๖๑ ที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี   
 - การแขงขันกีฬาเข็มสัมพันธ ครั้งที ่ ๓๐ ในป 
๒๕๖๒ ซึ่งมี ม.รังสิต/ ม.สยาม และ วพม. เปนเจาภาพ 
กําหนดจัดในวันที่ ๕-๗ ม.ค. ๖๒  
๖) พ.อ.หญิง ปาจรีย ฑิตวงษ ผช.ผอ.วพม. ฝายวิเทศ
ส ัมพันธ  แจ ง ให ทราบว าคณะนักศ ึกษาแพทย จ าก
ประเทศอินโดนีเซีย จะเขาเยี่ยมชม วพม. และ รพ.รร.
๖ ในวันจันทรที่ ๒๒ ม.ค. ๖๑  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมเตรียมความ
พรอมในการขอขยายศักยภาพในการรับบุคคลเขา
ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม. 
จากเดิม ๑๐๐ คน ตอป เปน ๑๒๐ คนตอป เม่ือวันที่ 
๑๗ ม.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุมเตรียมความพรอมในการขอ
ขยายศักยภาพในการรับบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม. จากเดิม ๑๐๐ คน ตอ
ป เปน ๑๒๐ คนตอป เมื ่อวันที ่ ๑๗ ม.ค. ๖๑ เวลา 
๑๕๓๐-๑๖๓๐ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั ้น ๓ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานในพิธีทําบุญ
หอพัก นพท./นศพ.วพม. เม่ือวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๑  

 พ.อ .ผศ .อารมย ข ุนภาษี รองผอ.วพม.  ฝ าย
บร ิห า ร  เ ป นประธ าน ในพ ิธ ีทํ า บ ุญหอพ ัก  นพท . /
นศพ.วพม. เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๑ ณ หองกิตติภัค ชั้น 
๑ ตึกอํานวยการ วพม.  
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- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๒๑ ม.ค. ๖๑ 
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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่สี่ของ

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ มีเหตุการณและเรื่องสําคัญที่ขอรายงานขาว

ใหทราบ ดังน้ี    

การพัฒนาอาจารยใหม เรื่อง แพทยศาสตรศึกษา ณ 
โรงแรม Springfield Village อ.ชะอํา จ. เพชรบุร ี 
เม่ือวันที่ ๒๒-๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในพิธีเปดการอบรมพัฒนาอาจารยใหม 
เรื ่อง แพทยศาสตรศึกษา ณ โรงแรม Springfield 
Village อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี เมื ่อวันที ่ ๒๒-๒๖ ม.ค. 
๒๕๖๑ วัตถุประสงคหลักของการอบรม คือ ๑) พัฒนา
อาจารยใหมใหสามารถนําหลักการทางแพทยศาสตร
ศึกษาไปประยุกตใชในการกําหนดวัตถุประสงคของ
การ เ ร ียนรู  จ ัดการ เ ร ียนการสอน รวมทั ้ง ว ัด และ
ประเมินผลไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สอดคล อ งก ับหล ักส ูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ฉบ ับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ วพม. ๒) เขาใจเสนทาง
การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสู ตําแหนงทาง
วิชาการ ๓) เขาใจระบบสนับสนุนของ วพม. เพื่อชวย
ใหสามารถผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ
ตาง ๆ อยางตอเน่ือง  

 วิทยากรพิเศษจากภายนอกที่ใหเกียรติมารวม
เปนวิทยากรในการจัดอบรม ครั้งน้ี ไดแก  

- ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผอ.สํานักการจัด
การศึกษาออนไลน ม.ศรีปทุม 

- รศ.นพ.ชัชวาลย ศิลปกิจ ผอ.ศูนยจิตตปญญา
ศึกษา 

- คุณ เพชรพริ้ง สารสิน อดีตผูอํานวยการใหญ
ฝายภาพลักษณและสื่อสารองคกร บมจ.การ
บินไทย  

- รศ.ดร.นพ. เชิดศักด์ิ ไอรมณีรัตน ผอ.ศูนย
ความเปนเลิศดานการศึกษาวิทยาศาสตร
สุขภาพ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.
มหิดล 

 วิทยากรภายในที่ใหเกียรติรวมบรรยายในการ
อบรมครั้งนี้ ไดแก  

- พล.ต.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม 
- พ.อ. ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. 
- ร.อ.อนุพงษ กันธิวงค นพศ.วพม. 
- พ.อ.กิตติ ตระกูลฮุน ภอย.กศ.วพม. 
- พ.ท.อมรชัย เลิศอมรพงษ ภอย.กศ.วพม. 
- พล.ต.หญิง สยมพร โกมลภิส ภสน.กศ.วพม. 
- พ.อ.หญิง กฤษณมน ฤทธิฦาชัย ภสน.กศ.วพม. 
- พ.อ. รศ.ชาญชัย ไตรวารี ภกม.กศ.วพม. 
- พ.อ. ศ.มฑิรุทธ มุงถิ่น ภภว.กศ.วพม. 
- พ.อ.ฐิติศักด์ิ กิจทวีสิน ภอย.กศ.วพม. 
- พ.อ.หญิง ผศ.จีรานุช ตันคณิตเลิศ ภภว.กศ.วพม. 

- พ.อ. ผศ.ราม รังสินธุ ภทช.กศ.วพม. 
- พ.ท. ผศ.พันเลิศ ปยะราช ภปส.กศ.วพม. 
- พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี ภกม.กศ.วพม. 
- พ.อ. ผศ.ชินกฤต บุญญอัศดร ภศศ.กศ.วพม. 
- พ.ท.พงศธร ณรงคฤกษนาวิน ภอย.กศ.วพม. 
- พ.ท.หญิง ปองรัก บุญญานุรักษ ภสน.กศ.วพม. 

 การอบรมครั้งนี้เปนหลักสูตรตอเนื่อง ๕ วัน ทํา
ใหมีภาพจากการอบรมมาฝากอาจารยที่ไมไดไปรวม
การอบรมในครั้งน้ีจํานวนมากครับ 
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 Highlight ของการอบรมที่ขอนํามาเลา มีดังน้ี 
- ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ ใหเกียรติมาเปนประธาน

ในงานเลี้ยงตอนรับอาจารยใหม PCM NIGHT ในชวง
เย็นวันแรกของการอบรมฯ 

- ผอ .กศ . วพม .  แนะ นํา ให อ าจ ารย ใหม รู จ ัก
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- รอง  ผอ .กศ .วพม .  แนะนํา ให อาจารย ใหม
คุ น เคยก ับ  Learning outcome ในระดับหล ักส ูตร 
ระดับชวงชั้น ระดับรายวิชา และระดับการสอนราย
คาบ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

- Social media เพื่อการศึกษา ซึ่ง ดร.วรสรวง 
ดวงจินดา ไดนําตัวอยาง application และการใชงาน
แบบงาย ๆ ที่ทําไดจริง/ สามารถเรียนรูไดไมยากมา
แนะนํา  เ พื ่อใหอาจารยพิจารณาเลือกนําไปใชตาม
บริบท เพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
อยางจริงจัง (active student engagement) 

 

- กิจกรรม Walk rally เพื่อเชื่อมความสัมพันธ
ระหวางกลุมอาจารยใหมซึ่งมาจากภาควิชาตาง ๆ  
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- การแนะนําหลักการสรางขอสอบ MCQ, MEQ 
และ OSCE โดย อ.อนุพงษ อ.กิตติ อ.อมรชัย อ.กฤษณ
มน และ อ.สยมพร 

 

 

 

 

- การแนะนํา เรื่อง การจัดทําแฟมสะสมผลงาน
(Portfolio) ของ นพท./นศพ.วพม. โดย อ.ชาญชัย 
 

 

 

 

- การแนะนําสิทธิกําลังพลใหแกอาจารยใหม 
โดยทีม อ.มฑิรุทธ อ.ฐิติศักด์ิ และ อ.จีรานุช 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมสานสัมพันธในการอบรมวันที่สอง ทํา
ให ผู เ ข า อบรม ได แ สด งศ ักยภาพและพล ังค วามค ิด
สรางสรรคของกลุมเพ่ือสรางสะพานจากวัสดุที่ประมูลได 
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- นอกจากสรางสะพานแลวผู เขาอบรมยังตอง
ชวยกันสรางสรรคบทละคร และแสดงละครดวยกันอีก
คนละ ๑ เรื่อง  

- ว ันที ่ส าม  เ ริ ่มด วยการบรรยาย เ รื ่อ ง  การ
เรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง โดย อ.ชัชวาล จากศูนยจิตต
ปญญา ม.มหิดล  

 
 

- ชว งบ าย เป นการแนะนํา  เ รื ่อ ง  การพัฒนา
บุคลิกภาพ โดย อ.เพชรพริ้ง  
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- คืนวันที่สาม คณะฯ ไปรับประทานอาหารเย็น
กันที่ ปลาทูเรสเตอรองท ที่ชายหาดชะอํา 

- วันที่สี่เปนการแนะนําตัวอยางของการบรรยาย 
แบบ interactive lecture ใหอาจารยใหมไดเห็น แม
จะเปนการบรรยายทั้งวัน โดย อ.เชิดศักดิ์ แต อาจารย
ผูเขาอบรมทุกทานก็ใหความสนใจโดยตลอด  
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- คืนวันกอนกลับผู เขาอบรมไดรับอั่งเปาคนละ
ซองกอนไปศึกษาภูมิประเทศในพื้นที ่ อ.หัวหิน และ
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

- วันสุดทาย เริ่มดวยการนําเคล็ดลับการจัดการ
เรียนการสอนที่เปนเลิศของคณาจารยชั้นปรีคลินิกและ
ช้ันคลินิกมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยใหม 

 

 

 

 

 

 

 

- Session ส ุด ท า ย เ ป น เ รื ่อ ง  ก า ร ว ิจ ัย ท า ง
แพทยศาสตรศึกษา นําทีมโดย อ.มฑิรุทธ และคณะ 

- ขอขอบคุณ พ.อ .  ผศ .อารมย ข ุนภาษี รอง 
ผอ.วพม. ฝายบริหาร ที่เดินทางไปเปนประธานในพิธี
ปดการอบรมพัฒนาอาจารยใหมประจําป ๒๕๖๑  

- ขอขอบคุณทีมงานหนวยแพทยศาสตรศึกษาที่
ไดทุมเทใหกับการจัดการอบรมครั้งนี้ 

คณะนักศึกษาแพทยจากประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชม
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เมื่อวันที่ ๒๒ 
ม.ค. ๖๑  

 พ.อ.หญิง ผศ.ปาจรีย ธิติวงศ ผช.ผอ.วพม. ฝาย
วิเทศสัมพันธ ใหการตอนรับคณะนักศึกษาแพทยจาก
Universitas Muslim Indonesia (UMI) ซึ ่ง ตั ้ง อ ยู ที ่ 
จังหวัด South Sulawesi ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 
๕๐ คน (นศพ. ๔๐ คน อาจารย และ จนท. ๑๐ คน) 
โดยคณะฯ ไดเยี่ยมชมหองบรรยาย และหอง lab ที่
อาคารเจาฟาเพชรรัตน เยี่ยมชมหอพัก นพท. และไป
เ ยี ่ย ม ชม  ร พ . พ ร ะม งก ุฎ เ ก ล า  ที ่ห อ ง ปฏ ิบ ัต ิก า ร 
(central lab) ของกองพยาธิวิทยา หองตรวจโรคของ
กองตรวจโรคผูปวยนอกและเวชศาสตรครอบครัว หอง
ยา หลังจากนั้นไดเยี่ยมชมวังพญาไทกอนเดินทางกลับ 
โดยคณะ นศพ. ชื่นชอบความสวยงามของตนชมพูพัน
ทิพยที่บริเวณดานหนาของวังพญาไทเปนอยางย่ิง 
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ขอเชิญเที ่ยวงานเกษตรแฟร ประจําป ๒๕๖๑ ณ 
มหาวิทยาล ัย  เกษตรศาสตร  ว ิทยา เขตบางเขน 
ระหวางวันที่ ๒๖ ม.ค. - ๓ ก.พ. ๖๑  

 งานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ ภายใต
แ น ว ค ิด  “ ร ว ม ก ัน ก า ว ไ ป  เ ก ษ ต ร ไ ท ย  ๔ . ๐ ”  ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ซึ่งจัด
ขึ้นในวันที่ ๒๖ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ไดเริ่ม
ขึ้นแลว ขอเชิญชวนคณาจารยและเจาหนาที่ของ วพม.
รวมทั้งชาววังพญาไททุกทานเที่ยวชมงานเกษตรแฟร
และแวะชมบูธของนิส ิต เตร ียมแพทยศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร ในงานดวย 

 

  

 

 

 

 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที ่ 
๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
แลว   

 ขาวดีสําหรับคณาจารย วพม. พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่
ใ ห แ ก ไ ขบ ัญช ีอ ัต ร า เ ง ินป ร ะจํ า ตํา แหน ง ทห า ร  ๒ 
ประเภท ไดแก ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษา
ส ัง ก ัด ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม  ( ศ า ส ต ร า จ า ร ย  ร อ ง
ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย) และประเภท
วิทยฐานะ (ครูเช่ียวชาญพิเศษ ครูเช่ียวชาญ ครูชํานาญ
การพิเศษ ครูชํานาญการ และครูชํานาญการตน) มีผล
ต้ังแตวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เปนตนไป 

 ครูฝก วพม. ที ่สังกัด กปค.วพม. จะไดรับเงิน
วิทยฐานะตาม พรบ. ฉบับนี้ ซึ่งเปนไปตามระดับความ
เช่ียวชาญ 

วพม. ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสนามสอบ ศรว. 
ขั้นตอนที่ ๓ ในวันอาทิตยที่ ๔ ก.พ. ๖๑ 

 วพม. ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสนามสอบ 
ศรว. ขั้นตอนที่ ๓ ในวันอาทิตยที่ ๔ ก.พ. ๖๑ โดยจัด
สอบที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกลา มีผู
เขาสอบ รวมทั้งสิ้น ๕๙๔ คน อาจารยคุมสอบ ๑๕๐ 
คน ผูปวยสมมติ ๒๐๐ คน อาจารยและเจาหนาที่ของ 
วพม./รพ.รร.๖ อีก ๒๐๐ คน รวมทั้งสิ้นคาดวาจะมีผูที่
เก่ียวของประมาณ ๑๓๐๐ คน โดยจะจัดสอบพรอมกัน 
๙ วง นับเปนสนามสอบ ขั้นตอนที่ ๓ ที่ใหญที่สุดของ 
ศรว .  และเปนสนามสอบเพียงแหง เด ียวใน กทม . 
สําหรับการสอบรอบที ่สองประจําป ๒๕๖๑ ดัง นั ้น
ในชวงวันเสารนี้ทางคณะกรรมการฯ ประจําสนามสอบ
จะเขามาเตรียมจัดพื้นที่ตั้งแตเวลา ๑๒๐๐ เปนตนไป 
จึงเรียนแจงลวงหนาเพ่ือใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๒๘ ม.ค. ๖๑ 
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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่หา

ของป ๒๕๖๑ มีเหตุการณและเรื่องสําคัญที่ขอรายงานขาว

ใหทราบ ดังน้ี    

ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เขารับรางวัล “ผูบริหารแหงป 
(CEO Thailand Awards)” จากหมอมหลวง ปนัดดา 
ดิศกุล ผู ช วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
เม่ือวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๑  

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปน
หน่ึงในนักบริหารจากสาขาอาชีพตาง ๆ ที่เขารับรางวัล 
“ผูบริหารแหงป (CEO Thailand Awards)” ประจําป 
๒๕๖๑ จากหมอมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผูชวยรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๑ 
ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ถนนวิภาวดีรังสิต 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชานักจัด
รายการขาววิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพแหงประเทศ
ไทย เพื่อยกยองและสรรคสรางผู บริหารที่ดีและเปน
ตัวอยางการขับเคลื่อนเพ่ือความเขมแข็งของประเทศ 

การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ครั ้งที ่ ๑ ประจําป 
๒๕๖๑ ของ วพม. เม่ือวันที่ ๓๑ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๑ 

 ผู บริหาร คณาจารย และกําลังพลของ วพม. 
รวมทดสอบสมรรถภาพรางกายประจําปอยางเขมงวด
และจริงจัง ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. โดยทดสอบ ๓ 

สถ าน ีหล ัก  ไ ด แ ก  ก า รด ัน พื ้น  การล ุก นั ่ง  และ วิ ่ง
ระยะทาง ๒ ก.ม. เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.-๑ ก.พ. ๖๑ ณ 
บริเวณโรงยิม วพม. โดย ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ ไดนําทีม
ผูบริหาร พรอมกําลังพล รพ.รร.๖ ทดสอบไปกอนหนา
น้ี เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๑  

พิธีทําบุญตักบาตรประจําเดือนกุมภาพันธของชาววัง
พญาไท เม่ือวันที่ ๑ ก.พ. ๖๑ 

 พลโท สาโรช เขียวขจี จก.พบ. พรอมดวย ผอ.
ศพม. ผอ.วพม./รพ.รร .๖ ผู บังคับบัญชาชั้นสูงของ 
นขต.ศพม. รวมทั้งขาราชการและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติ
หน าที ่ใ น พื ้นที ่ว ัง พญา ไท  ร วมก ันทําบ ุญต ักบ าตร
ประจําเดือนกุมภาพันธ ที่บริเวณพระที่นั่งเทวราชสภา
รมย เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๑  
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ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ พูดคุยกับ นพท./นศพ.วพม. 
และมอบของที ่ระลึกแกผู ที ่มีผลงานดีเดนในชวงที่
ผานมา เม่ือวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑ 

 พลตรี นิมิตร  สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร .๖ 
พบปะพูดคุยกับ นพท./นศพ.วพม. เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. 
๖๑ ณ หองประชุมมงกฎเวชวิทยา พรอมมอบ “หมวก
สามารถ” ใหแก ๑) นศพ.นพวิทย เ อี ่ยมตระกูล ที่
สามารถผานเขาสูการสัมภาษณรอบสุดทายกอนที่จะ
ตัดสินผูไดรับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัล
สม เด ็จ เจ าฟ ามห ิดล  ประจําป  ๒๕๖๐ ๒ )  นพท . /
นศพ.วพม. ที่ไดรับเหรียญทองจากงานแขงขันกีฬาเข็ม
สัมพันธ ครั้งที่ ๒๙ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันที่ 
๕-๗ ม.ค. ๖๑ ซึ่งชวยให วพม. ไดรับเหรียญทองมาก
เปนอันดับสองรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 

 

 

 

  
 
 

การแชรประสบการณกับ “หมอเมย-พี่ปอก” 
: เบื้องหลังความสําเร็จของโครงการกาวคนละกาว  

 พ.อ. ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร จัดการบรรยายพิเศษ เพื่อถอดความรูจากผูมี
ประสบการณตรงจากคณะนักวิ่งโครงการกาวคนละ
ก า ว  ถ ึง เ บื ้อ งหล ังค วามสํา เ ร ็จ ของการ วิ ่ง ขอ งต ูน 
บอดี้สแลม และคณะ ที่วิ่งจาก อ.เบตง จ.ยะลา ไปยัง 
อ.แมสาย จ.เชียงราย รวมระยะทางทั ้งสิ ้น ๒ ,๑๙๑ 
กิโลเมตร ในมุมมองของเวชศาสตรการกีฬา เมื่อวันที่ 
๓๑ ม.ค. ๖๑ โดยวิทยากรที่ใหเกียรติมาแลกเปลี่ยน
ความรูประกอบดวย 
 - “หมอเมย” พญ.สมิตตา สังขะโพธ์ิ 
 - “พ่ีปอก” คุณ อิทธิพล สมุทรทอง  
 - พล.ต.นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ 
 - พล.ต.คเชนทร ปนสุวรรณ 
 - พ.อ.อรรถสิทธ์ิ สิทธิถาวร 
 - พ.อ.พลังสันต จงรักษ  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมคณะทํางาน 
EdPEx หมวด ๓ เม่ือวันที่ ๑ ก.พ. ๖๑    

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุมคณะทํางาน EdPEx  หมวด 
๓ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๑ ณ หองประชุม สปค.วพม. ช้ัน 
๕  อาคารพระมงก ุฎ เ กล า เ วชว ิทยา  เ พื ่อทบทวน
ขอ เสนอแนะของผู ตรวจประเมินจาก กสพท ตาม
เกณฑ EdPEx และกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อตอยอด
การพัฒนาจากขอเสนอแนะดังกลาว 
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คณะกรรมการจัดการสนามสอบ วพม./ รพ.รร.๖ ประสบ
ความสําเร็จในการจัดการสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ ๓ เม่ือวัน
อาทิตยที่ ๔ ก.พ. ๖๑  

 คณะกรรมการจัดการสนามสอบ วพม./รพ.รร.๖ 
ขอขอบคุณคณาจารยและบุคลากรของทั้ง รพ.รร.๖/ 
วพม. ทุกคน ที่ทุมเทใหกับการจัดการสอบสําคัญครั้งนี้ 
สงผลใหงานสําเร็จลุลวงไปไดอยางดีเยี่ยม นับเปนการ
แสดงออกของการทํางานรวมกันเปนทีมที่นาประทับใจ
มากจริง ๆ ทั้งทีมรับลงทะเบียนผูเขาสอบ ทีมเตรียม
ความพรอมผูเขาสอบ ทีมเตรียมความพรอม อจ.ผูคุม
สถานีสอบ อจ.หัวหนาวงสอบ/ ผูชวยหัวหนาวงสอบ
และ จนท.ประจําวงสอบ  ทีมจัดอุปกรณ/ เครื ่องใช
ภายในสถานีสอบ ทีมดูแลผูปวยสมมติ ทีมสนับสนุน
อาหาร/เครื ่อง ดื ่ม  ทีมโสตทัศนูปกรณ ทีมดูแลวิทยุ
สื ่อสารภายในอาคาร ทีมเคลื่อนยายอุปกรณและจัด
สถานที่ ทีมงานดานสถานที่ รวมทั้งทีมผูประสานงาน
ในจุดตาง ๆ ทีมกรรมการกลางของ ศรว.  และทีม
คณะกรรมการประสานของ  วพม .  ที ่ช ว ย ให ก า ร
ดําเนินการทุกอยางเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ในนามของคณะกรรมการจัดการสอบ ขอให
ทีมงานทุกคนที่เกี่ยวของรวมภาคภูมิใจในความสําเร็จ
ครั้งน้ี และขอบอกวาพวกเราเย่ียมจริง ๆ 

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

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได

พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร

     (ดุสิต สถาวร)

 รอง ผอ.กศ.วพม.

๔ ก.พ. ๖๑
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