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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๒๖ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

จก.พบ. เปนประธานในการประชุมสภา วพม. ครั้งที่ 
๓/๖๑ ณ หองระพี สาคริก อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา เม่ือ ๒๘ มิ.ย. ๖๑  

 พลโท สาโรช เขียวขจี จก.พบ. ในฐานะประธานสภา 
วพม. เปนประธานในการประชุม สภา วพม. ครั้งที่ ๓/
๒๕๖๑ ณ หองระพี สาคริก อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
วพม. เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๑  

 ที่ประชุมฯ ไดรับทราบและเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญ 
ดังน้ี   

- พิ ธี ว า ง ศิ ล า ฤ ก ษ อ า ค า ร ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (อาคารศูนย
สถานการณจําลองทางการแพทยทหาร) เมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๖๑ 
และการจัดประชุมวิชาการในโอกาสวันสถาปนา วพม. 
ครบรอบปที่ ๔๓ เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๑  

- ผลการเรียนของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒, ๓ 
และ ๔ ในปการศึกษา ๒๕๖๐   

- แผนการตรวจประเมินเพ่ือประเมินหลักสูตรฯ 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ วพม. ตามเกณฑมาตรฐานสากล
ของการศึกษาแพทยศาสตร (WFME) และรับรองการขอ
ขยายศักยภาพการผลิตบัณฑิตแพทยจากเดิมปละ ๑๐๐ 
นาย เปน ๑๒๐ นาย โดยคณะผูตรวจประเมินจากสถาบัน
รับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร (สมพ.) ในวันที่ 
๓๑ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๖๑  

- แผนการจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๑ และมหกรรมคุณภาพ
การศึกษา วพม. ประจําป ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓ ส.ค. ๖๑  

- ผลการคั ด เลื อก บุคคล เข าศึ กษาหลักสู ตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๑ ผานระบบ 
TCAS รวมกับ กสพท มีผูผานการสอบสัมภาษณและตรวจ
รางกายครบ ๑๐๐ นาย   

- มีมติรับรองผลงานทางวิชาการเพ่ือขอแตงต้ัง
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๒ นาย ไดแก  

ผูชวยศาสตราจารย 

๑) พันเอก ชัชชาญ คงพานิช  
รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)   
๒) พันโท ผศ.ชัยรัตน บุรุษพัฒน     

ผอ.วพม. เปนประธานในการเยี่ยมบานขาราชการ 

วพม. ที่มีบุพการี คูสมรส และบุตร ที่มีความตองการ

พิเศษ ณ ชุมชนบานพักขาราชการ วพม./รพ.รร.๖ 

เม่ือ ๒๙ มิ.ย. ๖๑  

พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. เปนประธานเย่ียม
บานขาราชการ วพม. ที่มีบุพการี คูสมรส และบุตรที่มีความ
ตองการพิเศษ พรอมมอบสิ่งของเพ่ือเปนกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ โดยมี พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ 
ผอ.กศ.วพม. รวมคณะดวย ณ ชุมชนบานพักขาราชการ 
รพ.รร.๖ เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ 

ก ิจกรรม  WFME Tutorial ครั ้ง ที ่ ๔ เพื ่อ เ ต ร ียม

ความพรอมรับการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ตาม

เกณฑมาตรฐานสากลสําหรับการศึกษาแพทยศาสตร 

(WFME) ที่หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลา

เวชวิทยา เม่ือ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ 

 พลตร ีหญ ิง  ผ ศ .  จ ันท ร าภา  ศ ร ีส ว ัส ดิ ์ ผ อ . 

กศ.วพม. เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู WFME 

Tutorial ครั้งที่ ๔ เพื่ออภิปรายสิ่งที่ วพม. ดําเนินการ

และระบุไวในรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑใน

องคประกอบที่ ๕ บุคลากรทางวิชาการ/ คณาจารย 

และองคประกอบที่ ๖ ทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อ

เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ตาม

เกณฑมาตรฐานสากลสําหรับการศึกษาแพทยศาสตร 

หรือ WFME ที่หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ 
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 กิจกรรมฯ ครั้งนี้ ไดรับความกรุณาจาก พลตรี 
หญิง รศ.ประไพพิมพ ธีรคุปต รวมใหขอคิดเห็นจาก
มุมมองของผูตรวจประเมินดวย  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการปฐมนิเทศ นพท./

นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๕ ณ หองบรรยาย ๑ อาคารเจา

ฟาเพชรรัตน เม่ือ ๒๗ มิ.ย. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. กศ.วพม. 
เปนประธานในการปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๕ 
ณ หองบรรยาย ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน โดยมี รอง 
ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ. กศ.วพม. อจ.หน.ภาควิชา
ทางคลินิก รวมใหขอแนะนําแกนักเรียน เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ 
โดยอาจารยทุกทานเนนใหทุกคนเอาใจใสกับการพัฒนา
ทักษะทางคลินิกของตนเองเพ่ือใหสามารถปฏิบัติไดดวย
ความมั่นใจ และเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ ศ.ร.ว. 
ขั้นตอนที่ ๒ ในชวงปลายปการศึกษา  

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร และคณะอนุกรรมการ

ประเมินค ุณภาพภายใน  ไปตรวจประเมินหนวย

สนับสนุน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อ ๒๕-๒๖ 

มิ.ย. ๖๑  
   พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร เปนประธานคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในหนวยสนับสนุน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ไปตรวจ  

ประเมิน ๑) ผปจ./ผหส.กสน.วพม. ๒) กปค.วพม.  ๓) 
ผงป./ผตก./ผกง./ผสก.กอ.วพม. โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ และ รอง ผอ.กศ.วพม. รวมคณะไปดวย ณ หอง
ประชุมของหนวยรับการตรวจ (หองปฏิบัติการชีวเคมี กอง
การปกครอง และกองอํานวยการ) เมื่อ ๒๕-๒๖ มิ.ย. ๖๑ 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานเปดการ

บรรยายในหัวขอ เพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม

ดวยโซลาเซลล ณ หองสดศรี อาคารเจาฟาเพชร

รัตน เม่ือ ๒๗ มิ.ย. ๖๑  

 พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร เปนประธานเปดการบรรยายในหัวขอ เพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดลอมดวยโซลาเซลล โดยคุณไอยรา โรจน
หัสดิน ณ หองประชุมสดศรี อาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ 
๒๗ มิ.ย. ๖๑ 
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รอง ผอ.กศ.วพม. และคณะอนุกรรมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ไปทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ที ่ภาควิชาทางคลินิก เมื่อ ๒๖-๒๗ มิ.ย. 

๖๑   
   พันเอกหญิง รศ. แสงแข ชํานาญวนกิจ ประธาน
คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู (ระดับหลักสูตร) ไปทวนสอบผลสัมฤทธ์ิที่ภาควิชา
ออรโธปดิกส ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา และ
ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน กศ.วพม. โดยมีพันเอก ผศ. ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. รวมคณะไปดวย เมื่อ ๒๖-๒๗ 
มิ.ย. ๖๑  
 การทวนสอบผลสัมฤท ธ์ิฯ  ระ ดับหลักสูตร  มี
เปาหมายเพ่ือทําใหมั่นใจวาการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลของแตละรายวิชาในหลักสูตร สอดคลองกับ
ผลการเรียนรูที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) 
รวมทั้งแนะนําใหภาควิชาตาง ๆ ปรับเปลี่ยนแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามแนวคิด 
Learning paradigm แ ล ะ  assessment for learning 
เน่ืองจากหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ วพม. เปน
หลักสูตรที่มุงเนนผลลัพธ (Outcome-based curriculum)  

ก ิจ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี ่ย น เ ร ีย น รู  Just-In-Time 

Learning: Share & Learn ในหัวขอ Outcome-

based assessment Part II เม่ือ ๒๙ มิ.ย. ๖๑    

 กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู  Just-In-Time 
Learning: Share & Learn ในหัวขอ Outcome-based 
assessment Part II มี หั ว ข อ สํ า คั ญ  ๒  เ รื่ อ ง  คื อ 
Formative assessment และหลุมพรางของการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) 

 กิจกรรมเริ่มตนโดย พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.กศ.วพม. เช่ือมโยงใหเห็นความสําคัญของ formative 
assessment ที่มีตอการเรียนในหลักสูตรที่มุงเนนผลลัพธ 
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(Outcome-based curriculum) โดยเนนวาหัวใจสําคัญ
ของ  formative assessment อยู ที่ ก า รนํ าผลการ
ประเมินไปใชประโยชนเพื่อปรับแผนการสอนซึ่งอาจเปน
การปรับรายคาบหรือรายวิชา โดยควรวางแผนไว
ลวงหนาวาเม่ือผลการประเมินออกมาแลวจะทํากิจกรรม
อะไรเพิ่มเติม เชน จัดสอนเสริม หรือเพ่ิมการเรียนรูใน
รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือซอมเสริมและทําใหมั่นใจวาผูเรียนทุกคน
จะบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร เน่ืองจาก
ทิศทางของหลักสูตรในปจจุบันมุงพัฒนาผูเรียนใหมีผลการ
เรียนรูตามที่กําหนด 

 วิทยากรทานที่สอง คือ อ.จิตรวีณา ไดเลาตัวอยางที่
หลากหลายของการทํา formative assessment และ
รูปธรรมของการนําผลการประเมินมาใชประโยชนเพ่ือปรับ
แผนการสอนของรายวิชา  

 หัวขอที่ ๒ มี อ.อนุพงษ เปนวิทยากรหลัก โดยได
แนะนําใหผูเขาประชุมทราบวา นพศ.วพม. จะปรับปรุง
แบบฟอรม มคอ.๕ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือใหการจัดทํา
ตรงประเด็นมากย่ิงขึ้น พรอมช้ีใหเห็นหลุมพรางของการ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) และ
ขอแนะนําในการหลีกเลี่ยงหลุมพรางดังกลาว 

 รอง ผอ.กศ.วพม. สรุปชวงทายขอความรวมมือใหผู
เขาประชุมชวยกันสนับสนุนใหภาควิชาพัฒนาวงรอบของ
การทํางานตามปการศึกษาใหชัดเจน โดยนําขอเสนอแนะ
จากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ และการประเมินคุณภาพ
ภายในมาผนวกไวในหัวขอแผนการปรับปรุง/พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนใน มคอ.๕ ของปการศึกษา ๒๕๖๐ 
และนํามาใชในออกแบบ/ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.๓) สําหรับปการศึกษา ๒๕๖๑   

ผอ.กตร.รพ.รร.๖ เปนวิทยากรใหความรูแกนักเรียน
บังค ับบ ัญชาของ  วพม.  เพื ่อ เตร ียมความพร อม
สําหรับการเปนผูชวยครูฝกในการปรับสภาพนักเรียน

ใหมในปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองประชุม กปค.วพม. 
เม่ือ ๒๗ มิ.ย. ๖๑   

 พันเอกรัฐวิชญ วุฒิภัทรพิบูลย ผอ.กตร.รพ.รร.๖ 
และทีมงานของกองตรวจโรคผูปวยนอกใหเกียรติมาเปน
วิทยากรใหความรูแกนักเรียนบังคับบัญชาของ วพม. เพ่ือ
เตรียมความพรอมสําหรับการเปนผูชวยครูฝกในการปรับ
สภาพนักเรียนใหมประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเนนเรื่อง
แนวทางการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนใหมให
ปลอดภัยจากการฝก (โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากความ
รอน)  ณ หองประชุม กปค.วพม. เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๑  

คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยี
แพทยศาสตรศึกษา วพม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบปฏิสัมพันธ 
(e-book) ณ  ห อ งป ฏิบั ติ ก า ร ค อมพิ ว เ ต อ ร  ศู น ย
สารสนเทศ ชั้น ๘ อาคารเจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๒๕-๒๗ 
มิ.ย. ๖๑  

 พ .อ .หญิ ง  ผศ .อลิ ส า  เ สนามนต รี  ประธ าน
คณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยี
แพทยศาสตรศึกษา วพม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบปฏิสัมพันธ (e-
book) และการออกแบบบทเรียน e-Learning บนระบบ 
Moodle LMS ขั้นสูง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนย
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สารสนเทศ ช้ัน ๘ อาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ ๒๕-๒๗ 
มิ.ย. ๖๑ 

พิธีปดหลักสูตร “การพัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทย

แหงประเทศไทย หรือ Medical School Executive 

Program (MSE) รุนที่ ๑๙ โดย เลขาธิการ กสพท เม่ือ 

๒๙ มิ.ย. ๖๑  

 ศาสตราจารย เ กี ยร ติคุณ  นพ .อา วุธ  ศรี สุ กรี  
เลขาธิการ กสพท เปนประธานในพิธีปดหลักสูตร “การ
พัฒนาผูบริหารสถาบันผลิตแพทยแหงประเทศไทย หรือ 
Medical School Executive Program (MSE) รุนที่ ๑๙ 
ณ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ ๒๙ 
มิ.ย. ๖๑ 

 อาจารย วพม. ๓ ทาน ที่เขาอบรมในรุนน้ี ไดแก  

- พันเอก ผศ. ราม รังสินธุ อจ.หน.ภาควิชาเวชศาสตร
ทหารและชุมชน กศ.วพม.  

- พันเอกหญิง ธิติพร รัตนพจนารถ อจ.หน.ภาควิชา
จักษุวิทยา กศ.วพม.  

- พันเอกหญิง ผศ. อัญชลี วิศวโภคา รอง อจ.หน.
ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม.  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๒-๘ ก.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๒๗/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• จันทรที่ ๒ ก.ค. ๖๑ การรายงานตัวและทําสัญญา

เปน นพท./นศพ.วพม. รุนที่ ๔๒ (ช้ันปที่ ๒) ณ หองประชุม
มงกุฎเวช และหองนิรันดรวิชย อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา  

• วันที่ ๒-๑๕ ก.ค. ๖๑ การปรับสภาพนักเรียนใหม ป
การศึกษา ๒๕๖๑  

• อังคารที่ ๓ ก.ค. ๖๑ การประชุมคณะทํางานเตรียม
จัดการประเมินสถาบันอยางเปนระบบ ประจําป ๒๕๖๑ ณ 
หองประชุม สปค.วพม. เวลา ๑๑๓๐-๑๓๓๐    

• พุธที่ ๔ ก.ค. ๖๑ งานเปดรั้วโรงเรียนแพทยทหาร 
(PCM Open House) ครั้ งที่  ๒๑ โดยชมรม วิชาการ 
สโมสร นพท.วพม. และการแขงขันตอบปญหาทางชีววิทยา
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

• พฤหัสบดีที่ ๕ ก.ค. ๖๑ การประชุม นขต.กศ.วพม. 
เวลา ๐๙๐๐ ณ หองณีณา-นิรันดร  
   

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๑ ก.ค. ๖๑ 
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