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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๑๔ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

ผอ.กศ.วพม. พบอาจารยผู ดูแล นพท./นศพ.วพม. 
ชั ้นปที ่ ๔ และ อจ.หน.ภาควิชาของ ๖ ภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชาของหลักสูตรใหมในปการศึกษา 
๒๕๖๑ เม่ือ ๒ เม.ย. ๖๑ 

พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
พรอมดวย รอง ผอ.กศ.วพม. นัดอาจารยผูดูแล นพท./

นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ และ อจ.
หน.ภาควิชาของ ๖ ภาควิชา 
หารือเรื่อง แผนการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันคลินิกตาม
หลักสู ตรฯ  ปรับปรุ ง  พ .ศ . 

๒๕๕๘ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๒ 
เม.ย. ๖๑ 

สรุปผลการหารือที่ประชุมได กําหนดแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหสอดคลองกับ
เจตนารมยของหลักสูตร และนโยบายดานการศึกษาของ 
วพม. ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มีดังน้ี  

• นําแนวคิด workplace assessment ไปสูการ
ปฏิบัติ เพ่ือประเมินความกาวหนาในการพัฒนาผลลัพธราย
ทางระหวางการศึกษาในหลักสูตร (milestones) โดย 
เฉพาะความรูความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทาง
คลินิก (Clinical competencies) โดยนํา EPA (Entrust-
able professional activities) มาใชเปนเครื่องมือในการ
ประเมิน เพ่ือใหนักเรียนมีความต่ืนตัวและพยายามพัฒนา
ตนเองใหมีสมรรถนะดังกลาว  

• Milestone ของ Clinical competencies 
สําหรับป ๔ ไดแก ๑) การรวบรวมประวัติการเจ็บปวย ผล
การตรวจรางกาย และวินิจฉยัแยกโรค ๒) แนะนําและแปล
ผลการตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรคและการตรวจคัดกรองที่ใชบอย 

• เช่ือมโยงการพัฒนาทักษะการเขียนรายงาน
ผู ป ว ย  กั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น  clinical competency ต าม 
milestone (EPA) โดยขอใหอาจารยเรียกนักเรียนพบ เพ่ือ  

๑) ซักถามขอมูลเพ่ิมเติมและอธิบายเทคนิคการ
ตรวจรางกาย  

๒) บอกแนวทางการวินิจฉัยแยกโรค  
๓) สะทอนคิดในสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขียน

รายงาน (reflection)  
๔)  รั บฟ งสิ่ งที่ อ าจารย ให ข อมู ลป อนกลับ 

(feedback) และคําแนะนําเพ่ือการปรับปรุง (coaching)   
• ขอใหอาจารยทุกภาควิชาเรียกนักเรียนพบ 

เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) และคําแนะนําเพ่ือการ
ปรับปรุง (coaching) การเขียนรายงานผูปวย  

• ปรับสมดุลดานการจัดประสบการณการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาทักษะการดูแลผูปวยในและผูปวยนอก รวมทั้ง
ปรับใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ แทนการสังเกตแตเพียงอยาง
เดียว  

• การพัฒนากรณีศึกษาเพ่ือจัดการเรียนการสอน
โ ด ย ใ ช ส ถ า น ก า ร ณ จํ า ล อ ง  (Simulation-based 
education) สําหรับทักษะที่นักเรียนควรฝกปฏิบัติใหเกิด
ความชํานาญกอนปฏิบัติกับผูปวยจริง 

 
 
 
 
 
 
 
นพศ.วพม. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Just-In-
Time Learning: Share & Learn ในหัวขอ  การ
พัฒนากรณีศึกษาเพื ่อการเรียนรู โดยใชปญหาของ
ผูปวยเปนฐาน (case-based approach) ณ หอง
ประชุมสดศรี เม่ือ ๓ เม.ย. ๖๑   

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
และคณาจารย วพม. เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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Just-In-Time Learning: Share & Learn ในหัวขอ 
การพัฒนากรณีศึกษาเพื่อการเรียนรูโดยใชปญหาของ
ผู ป วยเปนฐาน (case-based approach) กันอยาง
คับคั่ง ณ หองประชุมสดศรี เมื่อ ๓ เม.ย.๖๑ 
 ขอสรุปจากกิจกรรมน้ี คือ ในความตางของการ
เรี ยนรู ทั้ ง  ๓  รูปแบบไม ว าจะ เปน  problem-based 
learning (PBL), team-based learning (TBL) แ ล ะ 
case-based learning (CBL) มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ ทุก
รูปแบบสงเสริมใหนักเรียนไดผานประสบการณตรงของการ
นําความรูทาง basic medical science มาประยุกตใชใน
การแกปญหาของผูปวย และมีนักเรียนเปนเจาของกิจกรรม
การเรียนรูอยางแทจริง  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. 
ครั้งที่ ๔/๖๑ ณ หองณีณา-นิรันดร เม่ือ ๔ เม.ย. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. ครั้งที่ ๔/๖๑ ณ 
หองประชุมณีณา-นิรันดร เมื่อ ๔ เม.ย. ๖๑ มีสาระสําคัญที่
ควรทราบ ดังน้ี  

๑. การแสดงความยินดีกับ พ.อ.รศ.ทิพชาติ บุณยรัต
พันธุ อจ.หน.ภาควิชาออรโธปดิกส ทานใหม  

๒. รพ.สกลนคร พรอมที่จะใหทาง วพม. สง นพท.
ช้ันปที่ ๖ หมุนเวียนไปฝกปฏิบัติงานในฐานะโรงพยาบาล
สมทบ ในปการศึกษา ๒๕๖๒  

๓. วพม. จะเปนสนามสอบขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ของ 
ศรว. ในวันที่ ๒๑ และ ๒๒ เม.ย. ๖๑ โดยมี พ.อ.หญิง ผศ.
ธัญญารัตนฯ เปนหัวหนาสนามสอบ  

๔.  ปฏิทิน กสพท เรื่อง การรับบุคคลเขาศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีดังน้ี 

• ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะแพทย วันที่ ๒ เม.ย. ๖๑   
• ประกาศผลสอบ ๙ วิชาสามญั วันที่ ๘ เม.ย. ๖๑   
• สมัครคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ใน

ระบบกลาง รอบที่ ๓ (ผานทางเว็บไซตของ ทปอ.) ในหวง
วันที่ ๙-๑๓ พ.ค. ๖๑  

• ทปอ. ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกจาก
สถาบัน/มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

• ผูสมัครยืนยันสิทธ์ิ Clearing House รอบที่ ๓ 
วันที่ ๒๖-๒๘ พ.ค. ๖๑  

๕. วพม. กําหนดวันสอบสัมภาษณและตรวจรางกายผู

ผานการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๑  
๖. คณะอนุกรรมการหลักสูตรฯ ช้ันคลินิก ไดประชุม

รวมกับภาควิชาที่เก่ียวของเพ่ือกําหนดแนวทางจัดการเรียน
การสอนสําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ ในปการศึกษา 
๒๕๖๑ ตามหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๗. นพศ.วพม. กําหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
Just-In-Time Learning: Share & Learn ดังน้ี   

• หัวขอ Interactive lecture: วิธีการที่
หลากหลาย วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๑   

• หัวขอ Student reflection: บทบาทสําคัญ
ของครูแพทย วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๑    

๘. กําหนดการประชุมตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปที่ ๕ วันที่ ๙ เม.ย. ๖๑ 

๙. กําหนดการประชุมตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปที่ ๖ วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑  

๑๐. วพม. ไดสงมอบรายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑการประเมินสถาบันผลิตแพทย เพ่ือขอขยายศักยภาพ
การผลิตบัณฑิตแพทยเปน ๑๒๐ นาย ตอป ใหแกแพทย
สภา และสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร 
(สมพ.) แลว สําหรับกําหนดการตรวจประเมินฯ จะ
ประมาณ ๔ เดือน หลังทาง สมพ. ไดรับรายงานฯ (ก.ค.) 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ระดับหลักสูตร ณ ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู เมื่อ ๕ 
เม.ย. ๖๑ 
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 พ.อ.หญิง รศ.แสงแข ชํานาญวนกิจ ประธาน
คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู และคณะ ไปทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ ระดับหลักสูตร 
สําหรับรายวิชาที่ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู กศ.วพม. 
รับผิดชอบ เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๑ โดยมี พ.อ.หญิง ผศ.สุมาลี 
ซื่อธนาพรกุล อจ.หน.ภวฟ.กศ.วพม. ใหการตอนรับ 
 คณะอนุกรรมการฯ ช่ืนชมการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของทาง ภวฟ.กศ.วพม. ในปการศึกษา

ที่ผานมา โดยเฉพาะการ
จัดให นพท./นศพ.วพม. 
มีประสบการณในการ
เยี่ยมบานรวมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ และฝาก

ขอเสนอแนะไวหลายเรื่อง เชน การปรับแนวทางการ
ประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดไวในหลักสูตร และสงเสริมใหนักเรียนเปนเจาของ
กิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น  

จก.พบ. เปนประธานในพิธีแสดงความยินดีกับผู ที่
ไดรับการเลื่อนตําแหนงฯ ที่หองพิธีการ ชั้น ๔ กรม
แพทยทหารบก เม่ือ ๕ เม.ย. ๖๑  

 พลโท สาโรช เขียวขจี จก.พบ. เปนประธานใน
พิธีแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงฯ ที่
หองพิธีการ ชั้น ๔ กรมแพทยทหารบก เมื่อ ๕ เม.ย. 
๖๑ ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. และคณะผูบริหาร ได
รวมแสดงความยินดีกับอาจารยสังกัด วพม. ที ่ไดรับ
การเลื่อนตําแหนง ดังน้ี  

• พ.อ.รศ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ เปน อจ.
หน.ภาควิชาออรโธปดิกส กศ.วพม. 

• พ.อ.ศ.ทวี ทรงพัฒนศิลป เปน ผอ.กอง
ออรโธปดิกส รพ.รร.๖ 

• พ.อ.ธไนนิธย โชตนภูติ เปน รอง ผอ.สวพท.  

การประชุมเพื่อรับฟงการนําเสนอความพรอมในการ
ดําเนินการโดยผูรับผิดชอบจากหนวยที่เกี่ยวของใน
สังกัด ศพม. ที่เสนอขออนุมัติในโครงการจัดตั้งศูนย
ความ เป น เล ิศทางการแพทยฯ  ในภาพรวมของ
ประเทศ เม่ือ ๓-๕ เม.ย. ๖๑  

 พลตรี ชาญชัย ติกขะปญโญ รอง จก.พบ. เปน
ประธานในการประชุมเพื ่อรับฟงการนําเสนอความ
พรอมในการดําเนินการโดยผูรับผิดชอบจากหนวยที่
เกี่ยวของในสังกัด ศพม. ที่เสนอขออนุมัติในโครงการ
จัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการแพทยฯ ในภาพรวม
ของประเทศ ณ หองประชุมฯ กองการพยาบาล ชั้น 
๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ เมื่อ ๓-๕ เม.ย. 
๖๑ ในโอกาสน้ี พ.ต.อนุพงศ สิริรุงเรือง เปนผูแทนของ 
วพม. ในการชี้แจงโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยเวชศาสตร
ทหารฯ   

ก า ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม ร อ บ รู ร ะ ด ับ ป ร ีค ล ิน ิก 
ภาคทฤษฎ ี ประ เภท  MCQ ของ  วพม .  สําหร ับ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ เม่ือ ๖ เม.ย. ๖๑ 
 พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุงถิ่น ประธานคณะอนุกรรมการ 
จัดสอบประมวลความรอบรูระดับปรีคลินิก ภาคทฤษฎี 
ประเภท MCQ ของ วพม. มาสังเกตการณการจัดสอบ 
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สํ าหรั บ  นพท . /นศพ . วพม .  ช้ั นป ที่  ๓  พร อมด ว ย
คณะอนุกรรมการฯ ณ ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
ศสท.วพม. เมื่อ ๖ เม.ย. ๖๑  

ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ เขารับรางวัลเกียรติคุณ “คน
ไทยตัวอยาง” ในงานประกาศรางวัล  ซึ ่งจ ัดโดย
สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ
แหงประเทศไทย เม่ือ ๘ เม.ย. ๖๑  

พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ เขา
รับรางวัลเกียรติคุณ “คนไทยตัวอยาง” ตามโครงการ

กิจกรรมรณรงคการทํา
ค ว ามด ีต น แบบคนด ี 
คนทําดีตนแบบสังคม
แห งป  ๒๕๖๑ ซึ ่ง จ ัด
โ ด ย  ส ม ัช ช า น ัก จ ัด
ร า ย ก า ร ข า ว ว ิท ยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ

แหงประเทศไทย (สว.นท) ณ ศูนยประชุม สถาบันจุฬา
ภรณ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๘ เม.ย. ๖๑    

งาน Bye Doc PCM 38 ภายใตคอนเซ็ปต Bye the 
sea ที่นอง ๆ จัดใหแก นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ 
รุ นที ่ ๓๘ ณ ลานดานหนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน 
เม่ือ ๗ เม.ย. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
และ พ.อ .ผศ.อารมย ข ุนภาษี รอง ผอ.วพม.  ฝาย
บริหาร รวมงาน Bye Doc PCM 38 ภายใตคอนเซ็ปต 

Bye the sea ที่นอง ๆ จัดใหแกพี่ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปที่ ๖ รุนที่ ๓๘ ณ บริเวณลานดานหนาอาคารเจา
ฟาเพชรรัตน เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๑  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๙-๑๑ เม.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๑๕/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี  

• จันทรที่  ๙ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ การ
ประชุมตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่  ๕ ณ หอง
ประชุมณีณา-นิรันดร   

• อังคารที่ ๑๐ เม.ย. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ จก.พบ. 
เปนประธานในพิธีปจฉิมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ (รุนที่ ๓๘)  

• พุธที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑ เวลา ๐๘๐๐-๑๑๐๐ กรมแพทย
ทหารบก/ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา/ รพ.รร.๖/ 
วพม./ ชมรมคณาจารยพระมงกุฎเกลา และมูลนิธิอนุรักษ
พระราชวังพญาไท ขอเรียนเชิญคณาจารยรวมงาน 
“สงกรานต พระราชวังพญาไท” ณ พระที่น่ังเทวราชสภา
รมย พระราชวังพญาไท (การแตงกาย: ชุดไทยยอนยุค หรือ
ชุดผาไทย ลาย/สี สุภาพ) 

• พุธที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๑๐๐-๑๒๐๐ งานรดนํ้า
ดําหัว ผูบริหาร อาจารยอาวุโส ขาราชการอาวุโสวพม. ณ 
หองนิรันดรวิชย อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  
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- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๘ เม.ย. ๖๑ 


