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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๓๒ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

จก.พบ. เปนประธานในพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปน

พ ร ะ ร า ช ก ุศ ล แ ด ส ม เ ด ็จ พ ร ะ น า ง เ จ า ส ิร ิก ิติ ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพิธีถวายราช

สักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๑  เ มื ่อว ันพฤหัสบดีที ่ ๙  ส .ค .  ๖๑ 

เวลา ๐๘๐๐ ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย  

 เวลา ๐๗๐๐ ของวันที่ ๙ ส.ค. ๖๑ พลโท สาโรช 
เขียวขจี จก.พบ. เดินทางมาเปนประธานในพิธีทําบุญตัก
บาตรถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระที่น่ังเทวราชสภา
รมย โดยผูรวมพิธีประกอบดวยผูบังคับบัญชาระดับสูง หน.
นขต.พบ. หน.นขต.ศพม. ผูบริหารและคณาจารย วพม.  

 

 

จากน้ันเวลา ๐๘๐๐ พลโท สาโรช เขียวขจี จก.พบ. 
เปนประธานในพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัย
มงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ 
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พระที่น่ังเทวราชสภารมย  
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย

ชั ้นป และเครื ่องหมายนักเรียนบังคับบัญชาใหแก 

นพท . /นศพ . วพม .  ชั ้น ป ที ่ ๓ , ๔ , ๕  และ  ๖  ป

การศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคาร

พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๘ ส.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในพิธีประดับเครื่องหมายช้ันปและเครื่องหมาย
นักเรียนบังคับบัญชา ใหแก นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๓, ๔, 
๕ และ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีผูบริหารและคณาจารย
รวมเปนเกียรติในพิธีดังกลาว ณ หองประชุมมงกุฎเวช 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๑ 
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุม นขต.กศ.วพม. 

ณ หองประชุมณีณา-นิรันดร เม่ือ ๗ ส.ค. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุม นขต.กศ.วพม. ณ หองประชุม
ณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๗ ส.ค. 
๖๑ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
 - ผอ.กศ.วพม. ขอบคุณอาจารยและเจาหนาที่ทุก
ทานที่ใหความรวมมือในการตรวจประเมินเพ่ือขอการ
รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของแพทยสภา (อางอิงเกณฑ WFME 2015) และขยาย
ศักยภาพการรับ นพท./นศพ. เปน ๑๒๐ นาย ตอป เมื่อ 
๓๐ ก.ค.- ๒ ส.ค. ๖๑ และคณะกรรมการจัดงานมหกรรม
คุณภาพการศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้ง
ที่ ๑ ที่ วพม. เปนเจาภาพ ซึ่งจัดการประชุมไดเปนอยางดี
ย่ิง และขอบคุณอาจารยทุกทานที่มีสวนรวมเปนเจาภาพให
การตอนรับผูมารวมประชุมเปนอยางดี 
 - ประกาศ กศ.วพม. เรื่อง การนําผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน และ 
คําสั่งแตงต้ังผูเ ช่ียวชาญดานแพทยศาสตรศึกษา วพม. 
เพ่ือใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานฯ  
 - สรุปผลการประชุมหารือรวมกับทีมผูบริหารของ 
รพ. สกลนคร เรื่อง การสง นพท./นศพ. ช้ันปที่ ๖ ไปฝก
ปฏิบัติงานประสบการณทางคลินิกที่ รพ.สกลนคร เมื่อ ๒๔ 
ก.ค.๖๑ และแผนการเดินทางไปประชุมหารือรวมกับทีม
ผูบริหารของ รพ.พระพุทธชินราช จว.พิษณุโลก วันที่ ๑๕ 
ส.ค. ๖๑ 
 -  ก า ร ป ร ะ ชุ ม  4th ICMM Pan-Asia Pacific 
Congress on Military Medicine ที ก รุ ง เ ต ห ะ ร า น 
ประเทศอิหราน จะมี พ.อ. ผศ. ราม รังสินธุ และ พ.อ. ศ. 
มฑิรุทธ มุงถิ่น เปนผูแทน จก.พบ. ไปรวมประชุม ในวันที่ 
๑๒ – ๑๕ ต.ค. ๖๑ 
 - สรุปผลการคัดเลือก นพท./นศพ. ช้ันปที่ ๖ ที่สมัคร
ขอมาใชทุนปที่ ๒-๓ ที่ภาควิชาปรีคลินิก กศ.วพม. และ 
กปค.วพม. ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๗ ก.ค. ๖๑ มี
จํานวน ๔ นาย เรียงตามลําดับ ดังน้ี 

๑) นศพ. กวิน วงศธรรมริน (ภสว.กศ.วพม.) 
๒) นศพ. อภิสิทธ์ิ แกวสนิท (ภกว.กศ.วพม.) 
๓) นพท. พัชรพล โอฐสัตย (กปค.วพม.) 

๔) นศพ. พงษพิสุทธ์ิ ทาคําแปง (ภทช.กศ.วพม.) 
-  นพศ.วพม. รวมกับคณะทํางานจัดการสอบ 

Comprehensive Examination ปร ะ เ ภท  MEQ แ ละ 
OSCE จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําขอสอบ 
MEQ และ OSCE ณ โรงแรม ฟชเชอรแมน จว.เพชรบุรี 
ในวันที่ ๑๖-๑๗ ส.ค. ๖๑  

- ภทช.กศ.วพม. จัดประชุมสัมมนาเพ่ือถายทอด
ประสบการณการชวยเหลือผูประสบภัยในถ้ําหลวง ณ หอง
ประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา วันที่ ๑๗ 
ส.ค. ๖๑  

- ศรว. กําหนดให นพท./นศพ. ช้ันปที่ ๓ ลงทะเบียน
ในระบบฐานขอมูลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ระหวาง ๑๐-๓๑ ส.ค. ๖๑ ทาง www.cmathai.org 

- ศรว. ขอความรวมมือจากสถาบันให สง นพท./
นศพ. ช้ันปที่ ๓ และช้ันปที่ ๕ เขาทําการทดสอบระบบการ
สอบ MCQ ผานคอมพิวเตอร โดย วพม. สงช้ันปละ ๑๐ 
นาย เมื่อสงรายช่ือไปแลว ศรว.จะจัดใหเขาทดสอบที่คณะ
แพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหา วิทยาลัย  และคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 

- ศรว. จะปรับเปลี่ยนการสอบฯ ประเภท MEQ โดย
ใชขอสอบกลาง และใหสถาบันผลิตแพทยจัดสอบเอง 

- ขั้นตอนตอไปของการตรวจประเมินหลักสูตรฯ เมื่อ 
๓๑ ก.ค. - ๒ ส.ค. ๖๑ มีดังน้ี ๑) ทาง สมพ. จะสงรายงาน
ผลการตรวจในรูปแบบเอกสารฯ (Form D) มาให วพม.  
ยืนยัน หรือช้ีแจง/ สงเอกสารเพ่ิมเติมภายใน ๒ สัปดาห 
(Verifying process) ๒) ประธานคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ทบทวนเอกสาร เพ่ือปรับปรุงรายงานใหสมบูรณ
ขึ้น (Form E) ๓) สมพ. แตงต้ังคณะทํางานขึ้นมา ๑ ชุด 
เพ่ือพิจารณา/ ปรับปรุงรายงาน (Revised Form E) และ
สงใหประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวมทั้ง สมพ. 
เพ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจฉบับสมบูรณ (Form A) ๔) 
สมพ. สงรายงานฉบับสมบูรณเขาสูการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารฯ พิจารณาตัดสินผล (ก) accredited (ข)  
accredited with condition (ค) not accredited ๕) สมพ. 
สงผลการพิจารณาให วพม. รวมทั้ งประกาศผลทาง 
website ของ สมพ. (www.imeac.org) 

- สรุปผลการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๑ มีดังน้ี ๑) ที่ประชุมเห็นชอบฯ -ราง- 
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรฯ ปการศึกษา 
๒๕๖๐ และมอบหมายให รอง ผอ.กศ.วพม. รับผิดชอบ

http://www.imeac.org/
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จัดทํารายงานฯ ใหสมบูรณกอนสงมอบใหแกทาง ม.มหิดล 
๒) รับทราบผลการสํารวจขอคิดเห็นของ นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันป ๒-๖ ตอการจัดการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๐ ๓) 
รับทราบผลการประเมินผูใชบัณฑิตและการประเมินตนเอง
ของบัณฑิตในปการศึกษา  ๒๕๖๐ ๔) รับทราบแผนการจัด
สอบประมวลความรอบรูของคณะทํางานจัดสอบ MCQ, 
MEQ, OSCE ๕) รับทราบการประกาศใชนโยบายดาน
การศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ และการกํากับติดตามโดย
คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู 

ผอ.กศ.วพม. รวมสังเกตการณการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ภาควิชาอายุรศาสตร 

กศ.วพม. เม่ือ ๗ ส.ค. ๖๑  

  พันเอกหญิง รศ. แสงแข ชํานาญวนกิจ เปนประธาน

คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูไปทวนสอบที่ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. โดยมี

พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. รวม

สังเกตการณ โดยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวย พันเอก 

ศ. มฑิรุทธ มุงถิ่น พันเอกหญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร พัน

ตรี อนุพงษ กันธิวงค พันเอกหญิง กิติพร พุทธิขันธ และพัน

เอกหญิง ระวีวรรณ เอกสิทธ์ิ โดยในปการศึกษา ๒๕๖๐  

ภอย.กศ.วพม. รับผิดชอบจัดการเรียนการอสนรวมทั้งสิ้น ๕ 

รายวิชา 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร นําทีมคณาจารยไปทดสอบ

สมรรถภาพรางกาย ณ โรงยิม วพม. เม่ือ ๘ ส.ค. ๖๑ 

 พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร นําทีมผูบริหารและคณาจารยไปทดสอบสมรรถภาพ
รางกายประจําป ณ โรงยิม วพม. เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๑ 

 

 

ร อ ง  ผ อ . ก ศ . ว พ ม .  ร ับ เ ช ิญ ไ ป เ ป น ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการตรวจประเมิน “มหาวิทยาลัยมหิดล” 

ประจําป ๒๕๖๐ ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ

การดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)  

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ. กศ.วพม. รับเชิญ
จากมหาวิทยาลัยมหิดลไปเปนประธานคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน “มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจําป ๒๕๖๑ ตาม
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่ เปนเลิศ 
(EdPEx) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ ๖-๘ ส.ค. ๖๑ โดย
คณะกรรมการฯ ประกอบดวยอาจารยภายนอกสถาบัน 
จํานวน ๕ ทาน และอาจารยภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล 
จํานวน ๒ ทาน การตรวจประเมินมีทั้งการประเมินจาก
รายงานการประเมินตนเอง (วันที่ ๒๑-๒๒ ก.ค. ๖๑) และ
การเย่ียมหนวยงานระดับคณะหรือเทียบเทาคณะ (วันที่ ๖-
๘ ส.ค. ๖๑)   
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กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๑๓-๑๙ ส.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๓๓/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• วันที่  ๑๔ ส.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๐๐ การ

สัมภาษณ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ ที่มีความประสงคจะ
ไปศึกษาวิชาเลือก ณ ตางประเทศ  

• วันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ การประชุมหารือ 
เรื่อง การปรับตารางการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันป
ที่ ๔ ชวงไปฝกรวมเฉพาะกิจ ทม.รอ. ระหวางวันที่ ๑-๒๑ 
ก.พ. ๖๑  

• วันที่  ๑๕  ส.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ การประชุม 
นขต.วพม. ณ หองระพี สาคริก 

• วันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค. ๖๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร 
สําหรับ Lead assessor  

• วันที่ ๑๖-๑๗ ส.ค. ๖๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาขอสอบ MEQ/ OSCE สําหรับการสอบ 
Comprehensive Examination  

• วันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐ การอบรม 
เรื่อง กรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยระดับอุดมศึกษา 
ของ สกอ.  

 

 

 

 

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๑๓ ส.ค. ๖๑ 
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