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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๒๑ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

จก.พบ. เปนประธานในการประชุมเตรียมงานพิธีวาง

ศิลาฤกษ "อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๑  

 พลโท สาโรช เขียวขจี จก.พบ. เปนประธานใน

การประชุมเตรียมงานพิธีวางศิลาฤกษ "อาคารเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี"  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ 

เมษายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมณีณา-นิรันดร เมื่อ ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี รอง จก.พบ. เสธ ศพม. 

ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร พรอมดวยฝาย

อํานวยการของกรมแพทยทหารบกและศูนยอํานวย

การแพทยพระมงกุฎเกลามารวมประชุมดวย   

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานเปดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู Just-In-Time Learning: Share & Learn 

ใ น ห ัว ข อ  Reflection: Value of 21st Century 

Skills ณ หองสดศรี เม่ือ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

พ ล ต ร ีห ญ ิง  ผ ศ . จ ัน ท ร า ภ า  ศ ร ีส ว ัส ดิ ์ ผ อ . 

กศ.วพม. เปนประธานเปดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

Just-In-Time Learning: Share & Learn ในหัวขอ 

Reflection: Value of 21st Century Skills ณ หอง

สดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื ่อ ๒๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ โดยมี พ.อ.หญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล พ.อ.

หญิง ฐิติพร รัตนพจนารถ พ.อ.ฐิติศักดิ์ กิจทวีสิน พ.ท.

หญิง ผศ.จิตรวีณา มหาคีตะ ไดนําประสบการณของ

การเปดโอกาสใหนักเรียนฝกสะทอนคิดแบบกลุมเล็ก

และกลุ ม ใหญ ทั ้ง ใ น ระด ับปร ีคล ิน ิก และคล ิน ิก ม า

แลกเปลี่ยนกับอาจารยที่สนใจเขารวมแลกเปลี่ยนใน

ครั้งนี้ รวมทั้งปดทายดวยการใหอาจารยผูเขาประชุม

สะทอนคิดในชวงทายวากอนมาเขาประชุมคาดหวัง

อะไร มีสิ ่งใดที่ไดเรียนรูเพิ่มเติมบาง และที่สําคัญคือ 

จะนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชประโยชนอยางไร  

 ขอสรุปชวงทายที่ไดจากการแลกเปลี ่ยนครั ้ง นี้ 

คือ การสะทอนคิด (reflection) เปนทักษะสําคัญที่

จะชวยใหมั่นใจวาผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 

(Life-long learning) โดยทักษะนี้จะชวยใหผูเรียน

รู จักทบทวนเพื่อกําหนดหัวขอการเรียนรู ดวยตนเอง 

ดังน้ันการสงเสริมใหผูเรียนฝกสะทอนหลังกิจกรรมการ

เรียนรูอยางสม่ําเสมอจึงเปนบทบาทที่สําคัญอยางยิ่ง

ของอาจารยผูสอน  
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ผอ.กศ.วพม. พรอมดวยคณะอนุกรรมการประเมิน

ค ุณภาพภายในไปตรวจประ เม ินค ุณภาพภายใน 

ระดับภาควิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

ในชวงสัปดาหที่ผานมา พลตรีหญิง ผศ.จันทรา
ภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. กศ.วพม. พรอมดวย รอง ผอ.วพม. 
ฝายวิชาการ รอง ผอ.กศ.วพม. และคณะกรรมการ
ป ร ะ เ ม ิน คุณภาพภายใน  ไปตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ ๖ ภาควิชา ไดแก 
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส ภาควิชาจุลชีววิทยา 
ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน 
ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน และภาควิชาอายุรศาสตร 
กศ.วพม. ณ หองประชุมภาควิชาฯ เมื่อ ๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๑  

ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี ไดแก ๑) การจัดการ
เรียนการสอนให นพท./นศพ.วพม. ในชวงนอกเวลาราชการ
โดยแพทยประจําบาน (Night round) ของ ภศธ.กศ.วพม. 

๒) การประเมินความเช่ือมั่นในตนเองของผูเรียนในการ
วินิจฉัยทางรังสีวิทยาตามเกณฑแพทยสภาฯ ของ ภรส. 
กศ.วพม. ๓) การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหผูเรียนจัดทําโครง
รางงานวิจัยรายบุคคล เพ่ือฝกทักษะในการคิดวิเคราะห 

หรือคิดเชิงวิพากษ โดยมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเปนผูให
ขอมูลปอนกลับ ของ ภทช.กศ.วพม. ๔) การพัฒนาการเรียน
การสอนในรูปแบบ simulation-based education และ
การจัดฐานการเรียนรูในรูปแบบ case-based learning  
ของ ภวฉ.กศ.วพม. ๕) การพัฒนาระบบอาจารยผูดูแล
นักเรียนแตละช้ันป ภายใตการกํากับติดตามของอาจารย
หัวหนาภาควิชาที่มีประสิทธิภาพ และ ๖) การประเมิน
ความกาวหนาในการพัฒนาทักษะสําคัญของ นพท./นศพ.
ช้ันปที่ ๔ โดยอาจารย Teaching staff และนํามาพัฒนา
ผูเรียนเปนรายบุคคล ของภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม.     
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คณาจารยระดับปรีคลินิกและคลินิกของ วพม. ไป
เข าประช ุม เพื ่อพ ัฒนาข อสอบสําหร ับ ใช ในการ
ประเมินและรับรองความรู ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ซึ่ง
จัดโดย ศ.ร.ว. ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพ 
เม่ือ ๒๓-๒๔ พ.ค. ๖๑ 

คณาจารยระดับปรีคลินิกและคลินิกของ วพม. 
ไป เข าประช ุม เ พื ่อพ ัฒนาข อสอบสําหร ับ ใช ในการ
ประ เม ินและร ับ รองความรู ค ว ามสามารถ ในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ซึ่งจัด
โดย ศ.ร.ว. ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพ เมื ่อ 
๒๓-๒๔ พ.ค. ๖๑ 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะทํางาน
พัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม.  ณ หองระพี 
สาคริก เม่ือ ๒๒ พ.ค. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานการประชุมคณะทํางานพัฒนาศักยภาพ 
นพท./นศพ.วพม. เพื่อกํากับติดตามผลการเรียนของ 
นพท./นศพ.วพม.  กลุ มที ่ม ีป ญหาสุขภาพ กลุ มที ่มี
ขอจํากัดดานการเรียน และกลุมเฝาระวังอื่น ๆ ณ หอง
ระพี สาคริก เมื่อ ๒๒ พ.ค. ๖๑  

ผช.ผอ.วพม. ฝายวิจัย เปนประธานกลาวเปดและ
ตอนรับผูเขาประชุมวิชาการ Pharmacotherapy 
of New Drugs ซึ ่ง จ ัด โ ด ย ภ า ค ว ิช า เ ภส ัช ว ิท ย า 
กศ.วพ ม. ณ หองประชุมชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยา
ภา เม่ือ ๒๔ พ.ค. ๖๑  

 พัน เอก  ศาสตราจารย  มฑ ิร ุท ธ  มุ ง ถิ ่น  ผช .
ผอ.วพม. ฝายวิจัย เปนประธานกลาวตอนรับผู เข า
ประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of New Drugs 
ซึ ่งจ ัด โดยภาควิชา เภสัชว ิทยา กศ .วพ ม .  ณ หอง
ประชุมช้ัน ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๑ 

 การประชุมครั้งนี้ประสบความสําเร็จและไดรับ
ความสนใจจากผูที ่ลงทะเบียนเขาประชุมจํานวนมาก 
เนื่องจากมีหัวขอเรื่องที่นาสนใจทางเภสัชวิทยาคลินิก
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หลายเรื่อง วิทยากรที่รวมใหความรูมาจากทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

โปรแกรมระบบเฝาระวังความปลอดภัยจากการฝก
ของทหารกองประจําการ เปนหนึ ่งในรายชื ่อของ
ผลงานที่ไดรับการประเมินใหผานเกณฑรางวัลเลิศรัฐ 
“ระดับดี” ประเภทนวัตกรรมการบริการ ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาบริการเลิศรัฐ รอบที่ ๑ เมื่อ ๑๗ 
พ.ค. ๖๑ 

 ในโอกาสที่ กพร. ประกาศรายชื่อผลงานที่ไดรับ
การประเมินใหผานเกณฑรางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๑ สาขาบริการเลิศร ัฐ  รอบที ่ ๑  ซึ ่ง โปรแกรม
ระบบเฝาระวังความปลอดภัยจากการฝกของทหาร
กองประจําการ หรือ RTA Heatstroke ที่พัฒนาโดย
ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน กศ.วพม. เปนหนึ่ง
ในผลงานที ่อ ยู ในเกณฑที ่จะไดร ับรางวัล "ระดับดี" 
ประเภทนวัตกรรมการบริการ คณะผูบริหารของ วพม. 

ขอรวมภาคภูมิใจกับคณาจารยของภาควิชาเวชศาสตร
ทหารและชุมชน ที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันให
เกิดผลงานนี้ นับเปนตัวอยางที่ดีของโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมของ วพม.  

กสพท ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณและรับ
การตรวจสุขภาพ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฯ 
รวมทั ้งคะแนนสูงสุด  ตํ่าส ุด  และคะแนนเฉลี ่ยใน
ระบบรับตรงของ กสพท ปการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อ 
๒๖ พ.ค. ๖๑ 

 หลังจาก กสพท. ออกประกาศ ฉบับที่  ๙ เรื่อง 
คะแนนสูงสุด ตํ่าสุด และคะแนนเฉลี่ย ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
และประกาศ ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ
และรับการตรวจสุขภาพ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฯ 
ระบบรับตรงของ กสพท ปการศึกษา ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ 
พ.ค. ๖๑ ทําใหผูบริหาร คณาจารย รวมทั้งศิษยเกาตางรูสึก
ภาคภูมิใจที่ในปน้ีนักเรียนที่เลือก วพม. เปนอันดับ ๑ และ
สอบไดคะแนนสูงสุด (รอยละ ๘๑.๔๕) ทําให วพม. เปน
สถาบันผลิตแพทยที่มีคะแนนสูงสุดเปนลําดับที่ ๓ รองจาก
คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล 
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 ขาวดีที่สอง คือ จากการวิเคราะหขอมูลทําใหทราบ
วานักเรียนชายที่สอบเขา วพม. ในป น้ี มีคะแนนวิชา
คณิตศาสตรสูงกวา ๘๐ เปอรเซ็นต ถึง ๙ คน จากทั้งหมด 
๖๐ คน ในจํานวนน้ีมีผูที่ไดคะแนนมากกวา ๙๐ เปอรเซ็นต
ถึง ๕ คน และนักเรียนหญิงที่สอบเขา วพม. ในปน้ี มี
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษมากกวา ๘๐ เปอรเซ็นต ถึง ๙ คน 
จากทั้งหมด ๔๐ คน ในจํานวนน้ีมีผูที่ไดคะแนนมากกวา
หรือเทากับ ๘๕ เปอรเซ็นตถึง ๓ คน   

ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปนประธานรับการเยี่ยมสํารวจ
เพื่อเฝาระวัง (Surveillance survey) โดยผูเยี่ยม
สํารวจฯ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน) เม่ือ ๒๕ พ.ค. ๖๑ 

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปน
ประธานรับการเย่ียมสํารวจเพ่ือเฝาระวัง (Surveillance 
survey) โดยผูเย่ียมสํารวจฯ ของสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคการมหาชน) ๒ ทาน ไดแก นพ.ชุติเดช 
ตาบ-องครักษ และ ภก.ปรมินทร วีระอนันตวัฒน เมื่อ ๒๕ 
พ.ค. ๖๑ โดยมีคณาจารยของ รพ.รร.๖ และ วพม. ไดรวม
ใหการตอนรับและตอบขอซักถาม รวมทั้งใหขอมูลเพ่ิมเติม
ในสวนที่เกี่ยวของแกผูเย่ียมสํารวจ 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๒๘ พ.ค.- ๓ มิ.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๒๒/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   

• จันทรที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๓๐-๑๒๐๐ การ
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล วพม. ณ หองณีณา-นิ
รันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

• จันทรที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๒๐๐-๑๓๑๕ กิจกรรม 
WFME Tutorial ณ หองระพี สาคริก อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา 

• จันทรที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๐๐ การ
ประชุมผูแทนเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท เพ่ือ
เตรียมจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษาของเครือขายฯ เปน
ครั้งแรก ณ หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา 

• จันทรที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ การ
อบรมการเขียน มคอ.๓ ณ หองปฏิบัติการ ศสท. อาคารเจา
ฟาเพชรรัตน 

• พุธที่ ๓๐ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐ พิธีขออโหสิกรรม
คณาจารย ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมูนวกภิกขุ 
ครั้งที่ ๒๙ ประจําป ๒๕๖๑ ณ หองนิรันดรวิชย ช้ัน ๒ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

• พุธที่ ๓๐ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๐๐ การประชุม
คณะอนุกรรมการหลักสูตร วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• วันที่ ๓๐-๓๑ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสดวย
โปรแกรม Captivate ณ หองปฏิบัติการศูนยสารสนเทศ 
ช้ัน ๘ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 
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• พฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน บก.กศ.วพม./ นพศ.วพม. และ 
ผปว.กอ.วพม. ณ หองประชุม นพศ.วพม.  

• พฤหัสบดีที่ ๓๑ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๐๐ การ
ประชุมช้ีแจงกรรมการสอบสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปการศึกษา 
๒๕๖๑ 

• ศุกรที่ ๑ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ กิจกรรม
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู  Just-in-time: Learn & share ใน
หั วข อ  Outcome-based assessment ณ หองสดศรี  
อาคารเจาฟาเพชรรัตน  

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๒๗ พ.ค. ๖๑ 


