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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๑๑ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

พิธีแสดงความยินดีกับนายทหารที่ไดรับโปรดเกลาฯ 
พระราชทานยศ/ ตําแหนงสูงขึ้น ตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ใหนายทหารรับราชการ ในราช
กิจจานุเบกษาฯ ลง ๑๔ มี.ค. ๖๑ เม่ือ ๑๖ มี.ค. ๖๑ 

พลโท สาโรช เขียวขจี จก.พบ. เปนประธานในพิธี
แสดงความ ยิน ดี กับนายทหารที่ ไ ด รั บ โปรด เกล าฯ 
พระราชทานยศ/ ตําแหนงสูงขึ้น ตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ใหนายทหารรับราชการ ในราชกิจจา
นุเบกษาฯ ลง ๑๔ มี.ค. ๖๑ ณ หองพิธีการ พบ. ช้ัน ๔ เมื่อ 
๑๖ มี.ค. ๖๑ โดยมีขาราชการของ วพม./ รพ.รร.๖ ที่ไดรับ
พระราชทานยศ/ ตําแหนงสูงขึ้น ดังน้ี  

- พลโท สายัณห สวัสด์ิศร ีผอ.ศพม. เปน 
ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) 

- พลโท ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ เปน ผอ.ศพม. 
- พลตรี พีระพล ปกปอง ผอ.สวพท. เปน 

ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) 
- พันเอก มหทัธนา กมลศิลป เปน ผอ.สวพท.  
- พันเอก โยธิน ชินวลัญช เปน ผูทรงคุณวุฒิ

กองทัพบก  
- พันเอก สุเมธ เจียมศรีมงคล เปน ผูชวยหัวหนา

นายทหารฝายเสนาธิการประจํารองปลัด กระทรวงกลาโหม 
ทางคณะผูบริหาร วพม. ขอแสดงความยินดีมา ณ 

โอกาสน้ี    

รอง จก.พบ. (๑) เปนประธานในงานฉลองกระบี่สั้น
และมอบแหวนรุ น นพท./นศพ.วพม. รุ นที ่ ๔๒ ณ 
สโมสรกองทัพบก เม่ือ ๑๗ มี.ค ๖๑  

 พลตรี วิสุทธ์ิ ศรีจันทราพันธ รองเจากรมแพทย
ทหารบก (๑) เปนประธานในพิธีเปดงานฉลองกระบ่ีสั้นและ
มอบแหวนรุน นพท./นศพ.วพม. รุนที่  ๔๒ ณ สโมสร
กองทัพบก เมื่อ ๑๗ มี.ค. ๖๑ โดยมี พล.ต.นิมติร สะโมทาน 
ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ พล.ต.หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ 
ผอ.กศ.วพม. พ.อ. ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร พ.อ. รศ.สุพิชัย เจริญวารีกุล รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ พ.อ. ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. และ
คณาจารย รวมทั้งแขกผูมีเกียรติมารวมงานอยางคับคั่ง 
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คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู จัดการประชุม ครั้งที่ ๑/๖๑ เมื่อ ๑๒ 
มี.ค. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
และ พ.อ.ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. ที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ไดเขารวมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๖๑ 
ณ หองประชุมณีณา-นิรันดร เมื่อ ๑๒ มี.ค. ๖๑ ซึ่งมี พ.อ.
หญิง รศ.แสงแข ชํานาญวนกิจ เปนประธานการประชุมฯ  
 ที่ประชุมฯ รับทราบสรุปการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ไดดําเนินการในชวงที่ผานมา 
ซึ่งพบจุดแข็งหลายประการ เชน  
 - รูปแบบขอสอบในช้ันปรีคลินิกไดปรับเปนโจทย
ปญหาผูปวยมากขึ้นและเช่ือมโยงกับสิ่งที่จะนําไปใชในช้ัน
คลินิก  
 - จํานวนช่ัวโมงบรรยายแบบเดิมลดลง มีการปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนเจาของกิจกรรมการ
เรียนรู (active learning) เพ่ิมขึ้น 
 -  มีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning 
เพ่ิมขึ้น 
 โอกาสพัฒนาที่สําคัญที่พบ ไดแก  
 - ควรทบทวนการออกแบบวิธีการเรียนการสอนและ
การประเมินผลใหสอดคลองตาม learning outcome 
โดยเฉพาะทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ (LO4) และทักษะการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (LO5) 
 - ควรนําผลการประเมินความกาวหนาของผูเรียน 
(formative assessment) ไปปอนกลับใหผู เรียนทราบ 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาผลการเรียนรูของตนเองให
บรรลุเปาหมาย (feedback for learning)  
 - ควรสงเสริมให นพท./นศพ. ฝกสะทอนคิดเพ่ือ
เช่ือมโยงความรูเดิมที่มีอยูกับความรูใหมที่เพ่ิงเรียน และคิด
ตอไปวาจะนําความรูใหมที่ไดรับไปใชประโยชนอยางไร 
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิด Transformative learning  
 - ควรสงเสริมใหทุกรายวิชาพัฒนาหลักสูตรสําหรับ
การเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลอง (Simulation-
based medical education) เพ่ือใหผูเรียน “ฝกคิด/ ฝก
ปฏิบัติ” จนสามารถนําสิ่งที่เรยีนรูไปปฏิบัติไดดวยตนเอง
กอนที่จะไปฝกปฏิบัติจริงกับผูปวยในเวชปฏิบัติ เพ่ือให
บรรลุเปาหมายดานความปลอดภัยผูปวยและการดูแลผูปวย 

ในปการศึกษา ๒๕๖๐ น้ี ทางคณะอนุกรรมการทวน
สอบฯ มีแผนจะไปทวนสอบอีก ๗ ภาควิชา/ หนวยงาน 
รวมรายวิชาที่รับผิดชอบทั้งสิ้น ๒๔ รายวิชา  

ผ อ . กศ . วพ ม .  เ ป น ป ร ะ ธ าน ใน ก ิจ ก ร ร มพ ัฒนา
ความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษา กับ นพท./
นศพ.วพม. ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อ 
๑๔ มี.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม.เปน
ประธานเปดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธระหวางอาจารยที่
ปรึกษา กับ นพท./นศพ.วพม. ครั้งที่ ๒ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๐ เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๖๑ ณ หองนิรันดรวิชย ช้ัน ๒ อาคาร

พระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา กิจกรรมครั้งน้ี
มีวัตถุประสงคเพ่ือให
อ า จ า ร ย ที่ ป รึ ก ษ า 
แ ล ะ  น พ ท . /
นศพ.วพม. ที่อยู ใน

ความดูแลไดพบปะพูดคุยกันอยางใกล ชิดเ พ่ือให เกิด
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ ในการเรียนของ นพท./นศพ.วพม. และสามารถให
คําแนะนําที่ นพท./นศพ.วพม. นําไปใชในการคลี่คลาย
ปญหาและความกังวลใจ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ซึ่งจะสงผลดีตอการเรียนรูของ นพท./นศพ.วพม. ใน
ภาพรวม  
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมสภากาแฟ 
วพม. เม่ือ ๑๔ มี.ค. ๖๑  

พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม.เปน
ประธานในการประชุมสภากาแฟ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มี.ค. ๖๑ 
โดยมีเรื่องแจงที่เปนสาระสําคัญ ดังน้ี 

- กําหนดวันประชาพิจารณรายงานการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ WFME ของ วพม. ที่จะจัดสงใหคณะ
ผูตรวจประเมินฯ เพ่ือขอขยายศักยภาพการรับนักเรียนเพ่ิม
จากเดิมปละ ๑๐๐ นาย เปนปละ ๑๒๐ นาย ในวันพุธที่ 
๒๑ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๑๓๐-๑๓๑๕ 

- คณะผูบริหาร วพม. นําโดย ผอ.กศ.วพม. จะไป
เย่ียมโรงพยาบาลสกลนคร เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการ
สง นพท./นศพ. ช้ันปที่ ๖ ไปฝกปฏิบัติงานทางคลินิก วันที่ 
๒๗ มี.ค. ๖๑ 

- ผอ.กศ.วพม. ช้ีแจงเรื่องการจัดทํากรอบคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระหวาง อจ.หน.ภาควิชา กับ ผอ.ก
ศ.วพม. ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในป งป. ๖๒ 

- กําหนดการประชุมตัดสินผล ช้ันปที่ ๕ และปที่ ๖ 
คือ วันที่ ๙ และ ๑๙ เม.ย. ๖๑ ตามลําดับ 

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ แจง ๓ เรื่อง คือ  

๑) การตรวจแนะนําการศึกษาของ ยศ.ทบ. ใน
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐  

๒) คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีแผนจะจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติฯ ในหวง ๒๗-๓๐ ก.ย. ๖๑ ณ ศูนยการคาสยามพารา
กอน โดยสมเด็จพระเทพรัตนฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จ
พระราชดําเนินฯ ในวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๑ 

๓) ผลการคัดเลือกอาจารยที่จะไดรับการเสนอช่ือ 
เขาไปแขงขันกับอาจารยจากสถาบันอ่ืน ๆ เพ่ือขอรับทุนสง 
เสริมบัณฑิต ของแผนกแพทยศาสตร มูลนิธิอานันทมหิดล 
ประจําป ๒๕๖๑ คือ ร.ต.บุญทรัพย ศักด์ิบุญญารัตน (ภทช. 
กศ.วพม.) และ พ.ต.อนุพงษ กันธิวงค (ภภว.กศ.วพม./นพศ. 
วพม.)  

 รอง ผอ.กศ.วพม. ช้ีแจง ๔ เรื่อง คือ  
 - นพศ. กําหนดจัดการสอบ Preclinical-
comprehensive Exam สําหรับ นพท./นศพ. ช้ันปที่ ๓  
ปการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๖ เม.ย. ๖๑ เวลา ๐๗๐๐-
๑๗๐๐ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศสท. ช้ัน ๘ อาคาร
เจาฟาเพชรรัตน   

- นพศ. กําหนดจัดการอบรมหลักสูตร Simulation-
based Medical Education สําหรับอาจารย วพม. ครั้งที่ 
๒/๖๑ ในวันที ่๑๙ มี.ค. ๖๑ ณ ศูนยฝกสถานการณจําลอง
ทางการแพทยเสมือนจริง ช้ัน ๖ ตึกอุบัติเหตุฯ รพ.รร.๖ 

- นพศ. ประชาสัมพันธโปรแกรมการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู Just-In-Time Training: Learn & 
Share ดานแพทยศาสตรศึกษา ดังน้ี 

๑) วันอังคารที ่๓ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ 
หัวขอการพัฒนากรณีศึกษาสําหรับการเรียนรูโดยใชปญหา
ผูปวยเปนฐาน หรือ case-based approach 

๒) วันพุธที่ ๑๘ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ 
หัวขอ Interactive lecture: วิธีการที่หลากหลายให
เลือกใช 

๓) Critical reflection: How should we do it? 
๔) Outcome-based education: Practical 

implementation 
รายการที่ ๓ และ ๔ กําหนดจัด พ.ค. ๖๑ 

- สปค. กําหนดเปดการจองวัน-เวลา สําหรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ในวันอังคารที่ ๒๐ 
มี.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ และจะปดรับการจองในวันศุกรที่ 
๒๓ มี.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ทางทาง website:  
www.oqepcm.com ทั้งน้ีทุกหนวยสามารถทดลองเขาใช
งานระบบการจองฯ ไดระหวางวันที่ ๑๔-๑๙ มี.ค. น้ี  
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รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร และคณะ เยี่ยมบานพัก
กําลังพล ณ บานพักขาราชการ รพ.รร.๖ เมื่อ ๑๕ 
มี.ค. ๖๑  

 พ.อ.ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร 
พรอมดวย พ.อ.หญิง กฤติกา ชุมพลบัญชร ผช.ผอ.วพม. 
ฝายทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการสวัสดิการ วพม. 
ไปเย่ียมบานพักของกําลังพลที่มีบุตรที่มีความตองการพิเศษ 
คูสมรสที่ทุพพลภาพ และบุพการีที่พิการทุพพลภาพ ณ 
บานพักขาราชการ รพ.รร.๖ เมื่อ ๑๕ มี.ค. ๖๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการรายวิชาสังคมศาสตรและ
พฤติกรรมศาสตร ณ หองประชุม ณีณา-นิรันดร เมื่อ 
๑๔ มี.ค. ๖๑  

  พ.อ.ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. เขาประชุม
คณะกรรมการรายวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร 
ซึ่งมี พ.อ.เจตนา เรืองประทีป เปนประธานการประชุมฯ ณ 

หองประชุม ณีณา-นิรันดร เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๖๑ มีสาระสําคัญ 
ดังน้ี  
 ๑) พิจารณาผลการเรียนของนพท./นศพ.วพม. ช้ันป
ที่ ๒-๕ ในรายวิชา สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร ๑-๔ 
ของปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่ง บก.กศ.วพม. เปนผูรับผิดชอบ  
 ๒) พิจารณาหัวขอกิจกรรมสําหรับทั้ง ๔ รายวิชา ที่
จะจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยคณะ
กรรมการฯ ไดคํานึงถึงนโยบายของ ทบ. ที่ตองการให
มุ ง เนนการพัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณทางทหาร ของผูเรียน ควบคูไปกับการสราง
อุดมการณความรักชาติ และนโยบายของ ผบ.ทบ.ที่ตองการ
ใหผู บังคับหนวยสามารถใหขอแนะนําดานการบริหาร
การเงินสวนบุคคลแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือสงเสริมการออม
และปองกันไมใหเกิดปญหาหน้ีสินของกําลังพล นอกจากน้ี
ยังนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผู ใช บัณฑิตมา
ปรับปรุงเน้ือหาของหลักสูตรอีกดวย 

 ตัวอยางของหัวขอการเรียนรูที่เพ่ิมขึ้น เชน  

 - การวางแผนทางการเงินสวนบุคคล  

 - Healthcare system & Health Economics  

  - ปรับหัวขอและวิธีการเรียนรูเรื่อง Patient safety 
สําหรับช้ันปที่ ๕  

กปค.วพม.  ร วมกับภาควิชาจิต เวชและประสาท
วิทยา จัดโครงการสัมมนาเพื ่อเตรียมความพรอม
ใหกับนิสิตเตรียมแพทยศาสตร ชั้นปที่ ๑ เมื่อ ๑๗-
๑๘ มี.ค. ๖๑  

 กปค.วพม. นําโดย พ.อ.ปติรัตน หิรัญรัศมี หก.กปค. 
รวมกับภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา กศ.วพม. (พ.อ. 
เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ อจ.หน.ภจป.กศ.วพม.) จัดโครงการ
สั มมนา เ พ่ื อ เ ต รี ย มความพร อม ให กั บ นิ สิ ต เ ต รี ยม
แพทยศาสตรช้ันปที่ ๑ ในการปรับตัวสูการเปนนักเรียน
แพทยทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ณ หอง
ประชุมสดศรี ช้ัน ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ ๑๗-๑๘ 
มี.ค. ๖๑   
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คําสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๕/๖๑ ใหนายทหารรับราชการ 

  ในหวงสัปดาหที่ผานมา มีคําสั่ง ทบ. ที่ ๑๗๕/๖๑ ให
อาจารย วพม. ไดรับการเลื่อนยศสูงขึ้น ๒ นาย ไดแก  

- พ.ต. เจนยุทธ ไชยสกุล  เปนพันโท (ผศ.วพม.) 
- พ.ต.ณัฐพล ใจสุภา เปน พันโท (อจ.วพม.)  

 ทางคณะผูบริหาร วพม. ขอแสดงความยินดีมา ณ 
โอกาสน้ี 

ปฏิทินกิจกรรมสาํคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป 
คือ วันที่ ๑๙-๒๕ มี.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๑๒/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี  

• วันจันทรที่  ๑๙ มี.ค. ๖๑ กําหนดจัดการอบรม
ห ลั ก สู ต ร  Simulation-based Medical Education 
สําหรับอาจารยใหม/ อาจารยที่สนใจ ครั้งที่ ๒/๖๑ ณ ศูนย
ฝกสถานการณจําลองทางการแพทยเสมือนจริง ช้ัน ๖ ตึก
อุบัติเหตุฯ รพ.รร.๖ 

• วันอังคารที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๐๐ 
กําหนดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  

• วันอังคารที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ สปค. เปด
จองวัน-เวลา สําหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
ภาควิชา และจะปดรับการจองในวันศุกรที่ ๒๓ มี.ค. ๖๑ 
เวลา ๐๙๐๐ ทาง website: www.oqepcm.com  

• วันพุธที่ ๒๑ ม.ีค. ๖๑ เวลา ๑๑๓๐-๑๓๑๕ มีการ
ประชุมประชาพิจารณรายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ WFME ของ วพม. เพ่ือขอขยายศักยภาพในการรับ
นักเรียนเพ่ิมจากเดิมปละ ๑๐๐ นาย เปนปละ ๑๒๐ นาย  

• วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ มีการ
ตรวจแนะนําการศึกษา วพม. โดย รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. 
และคณะ ซึ่งกองการศึกษาภายในประเทศ สกศ.ยศ.ทบ. 
เปนฝายเลขานุการ  

ชมรมพุทธศาสน สโมสรนักเรียนแพทยทหาร วพม. 
ประชาสัมพันธโครงการบรรพชาอุปสมบทหมูนวก
ภิกขุ ประจําป ๒๕๖๑  

 

 - ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๑๘ มี.ค. ๖๑ 

 


