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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๓๕ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

จก.พบ. เปนประธานในพิธีทําบุญ เนื่องในโอกาสวัน

สถาปนาศ ูนย อํานวยการแพทย พระมงก ุฎ เกล า 

ครบรอบปที่ ๓๔ ณ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ เมื่อ ๓๑ 

ส.ค. ๖๑  
 เวลา ๐๘๐๐ ของวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๑ พลโท สาโรช 
เขียวขจี จก.พบ. เดินทางมาเปนประธานในพิธีทําบุญเน่ือง
ในโอกาสวันสถาปนาศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา 
ครบรอบปที่  ๓๔ โดยมีผู ร วมพิ ธีประกอบดวยอดีต
ผูบังคับบัญชาระดับสูง ผอ.ศพม. หน.นขต.พบ. หน.นขต.
ศพม. ณ พระที่น่ังอุดมวนาภรณ ในโอกาสน้ีมี ผอ.วพม. 

ผอ.กศ.วพม. และ รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร ไดเขารวมพิธี
ดวย 

พิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจําพระราชวัง
พญาไท เนื ่อ ง ในโอกาสวันสถาปนาศูนย อํานวย
การแพทยพระมงกุฎเกลา ครบรอบปที่ ๓๔ ณ พระที่
นั่งอุดมวนาภรณ เม่ือ ๓๑ ส.ค. ๖๑ 

 พลโท ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ ผอ.ศพม. เปนประธาน

ในพิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจําพระราชวัง

พญาไท อันไดแก พระมหานาคชินะวรวรานุสรณมงกุฎราช 

ศาลทานทาวหิรัญพนาสูร ศาลฤาษี เขาชาง และพิธี

บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๖ เน่ืองใน

โอกาสวันสถาปนาศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา 

ครบรอบปที่ ๓๔ เมื่อชวงเชาของ ๓๑ ส.ค. ๖๑  
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ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีประดับเครื่องหมายชั้นป

และมอบกระบี ่สั ้นแก นพท./นศพ.วพม. ชั ้นปที ่ ๒ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองประชุมมงกุฎเวช 

อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๙ ส.ค. ๖๑  

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. เปนประธานในพิธี
ประดับเครื่องหมายช้ันปและมอบกระบ่ีสั้นแก นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอง
ประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒๙ 
ส.ค. ๖๑ 

 ผูรวมพิธีประกอบดวย ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. 
ฝายบริหาร ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา อาจารย
หัวหนาภาควิชา คณาจารย วพม. และผูปกครอง 

   

ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีมอบทุนสมาคมแมบาน

ทหารบก และสหกรณออมทรัพยวังพญาไท จํากัด 

เพื่อเปนทุนยังชีพและทุนการศึกษาใหกับบุตรที่มีความ

ตองการพิเศษ และคูสมรสที่ทุพพลภาพ ประจําป ๒๕๖๑ 

ณ หองประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เม่ือ ๓๑ 

ส.ค. ๖๑   

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. เปนประธานในพิธี
มอบทุนสมาคมแมบานทหารบก และสหกรณออมทรัพยวัง
พญาไท จํากัด เพ่ือเปนทุนยังชีพและทุนการศึกษาใหกับ
บุตรที่มีความตองการพิเศษ และคูสมรสที่ทุพพลภาพ 
ประจําป ๒๕๖๑ โดยมี ผูแทนสมาคมแมบานทหารบก รอง 
ผอ.รพ.รร.๖ และกรรมการสหกรณออมทรัพยวังพญาไท 
รวมพิธี ณ หองประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๖๑  
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การอบรม เรื ่อง การใชฐานขอมูลระบบทะเบียน
ค ะ แ น น  เ พื ่อ ก า ร ป ร ะ ก า ศ ผ ล ค ะ แ น น  ณ  ห อ ง 
ปฏิบัติการ ศสท. ชั้น ๘ อาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ 
๒๘ ส.ค. ๖๑  

 แผนกประเมินผลฯ จัดการอบรม เรื่อง การใช
ฐานขอมูลระบบทะเบียนคะแนน เพ่ือการประกาศผล
คะแนน มี พันเอกหญิง รศ. แสงแข ชํานาญวนกิจ เปน
วิทยากรหลัก ณ หองปฏิบัติการ ศสท. ช้ัน ๘ อาคารเจาฟา
เพชรรัตน เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๖๑ มีคณาจารยและเจาหนาที่จาก
ทุกภาควิชาและหนวนงานอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษาเขาอบรม
โดยพรอมเพรียงกัน 

คณะกรรมการ ๕ ส จัดโครงการศึกษาดูงานการใช

ทรัพยากรอยางคุมคา และกิจกรรม ๕ ส ณ โรงไฟฟา

บริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด จว.ลพบุรี เม่ือ 

๒๙ ส.ค. ๖๑  

 คณะกรรมการ ๕ ส จัดโครงการศึกษาดูงานการใช

ทรัพยากรอยางคุมคา และกิจกรรม 5ส โดยมีคณาจารย

และเจาหนาที่ของ วพม. รวมกิจกรรมจํานวนมาก ณ 

โรงไฟฟาบริษัทพัฒนาพลังงานธรรมชาติ จํากัด จว.ลพบุรี 

เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๖๑   

 ในโอกาสน้ีคณาจารยและเจาหนาที่ วพม. ไดไปเขา

เย่ียมชมเมืองประวัติศาสตร "พระนารายณราชนิเวศน" ซึ่ง

เปนพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณมหาราชโปรดใหสราง

ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๙ ที่ ต.ทาหิน อ.เมือง จว.ลพบุร ีดวย 
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ภาควิชาและหนวยงานตาง ๆ ใหการตอนรับอาจารยและ

นักศึกษาแพทยจาก Naval Medical University (ชื่อ

เดิม SMMU) ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย-นักศึกษา 

ร ะหว า ง  วพม .  แล ะ  Naval Medical University 

ระหวางวันที่ ๑๙ ส.ค. - ๑ ก.ย. ๖๑ 

 หลังจากกลับจากการไปรวมการฝกภาคสนาม “วิชา
เวชปฏิบัติการยุทธและฝกปฏิบัติการเพชราวุธ” กับ 
นพท.วพม. ช้ันปที่ ๖ รุนที่ ๓๙ ในหวง ๒๐-๒๔ ส.ค. ๖๑ ณ 
พ้ืนที่ของ พล.ร.๒ รอ. แลว คณะนักศึกษาแพทยจาก 
Naval Medical University (ช่ื อ เ ดิ ม  SMMU) ไ ด เ ข า
ศึกษาดูงานที่ภาควิชาและหนวยงานตาง ๆ ของ วพม. และ 
รพ.รร.๖ ไดแก  

- ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู กศ.วพม. 
- ภาควิชานิติเวชวิทยา กศ.วพม.  
- กองพยาธิวิทยา รพ.รร.๖  

ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แตงต้ังศาสตราจารย
เกียรติคุณ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ลง 
๒๒ ส.ค. ๖๑  

  ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม  เ รื่ อ ง  แ ต ง ต้ั ง

ศาสตราจารย เ กี ยร ติคุณ  สถา บันการศึ กษาสั ง กัด

กระทรวงกลาโหม ลง ๒๒ ส.ค. ๖๑  มีพระราชโองการโปรด

เกลาโปรดกระหมอมแตงต้ัง พลตรีหญิง ศ. เสาวนีย ลีละยู

วะ เปน ศ (เกียรติคุณ) วพม.ศพม. ต้ังแต ๓๐ มิ.ย. ๖๐ ตาม

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลง ๓๑ ก.ค. ๖๑ ประกาศ ณ 

วันที่  ๒๒  ส .ค .  ๖๑ พลเอก เทพพงศ  ทิพยจันทร  

ปลัดกระทรวงกลาโหม ทําการแทนรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงกลาโหม  

 คณะผูบริหาร วพม. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย

เสาวนีย มา ณ โอกาสน้ี  

คณาจารยและเจาหนาที่ของ วพม. ที่สมัครเปนจิตอาสา
ทั่วไป ตามโครงการ “เราทําความดี ดวย หัวใจ” เขารับ
ของพระราชทาน ณ อาคาร ๑๕ บก.ทท. เม่ือ ๒๘ ส.ค. 
๖๑  

 คณาจารยและเจาหนาที่ของ วพม. ที่สมัครเปนจิต
อาสาทั่วไป ตามโครงการ “เราทําความดี ดวย หัวใจ” เขา
รับของพระราชทาน เปนหมวกสีฟาและผาพันคอสีเหลือง 
ณ อาคาร ๑๕ บก.ทท. เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๖๑ 
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ใหนายทหารรับ
ราชการ ลง ๑ กันยายน ๒๕๖๑  
  เว็บไซตของราชกิจจานุเบกษา เผยแพร ประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ใหนายทหารรับราชการ ลง ๑ 

กันยายน ๒๕๖๑ มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ให

นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จํานวน ๙๓๕ 

นาย ซึ่งมีรายช่ือนายทหารสัญญาบัตร เหลา พ. ที่เปน

ผูบังคับบัญชาทั้งในอดีตและปจจุบันของ วพม. และ รพ.รร.

๖ ไดรับโปรดเกลาฯ ยศและตําแหนงสูงขึ้น ดังน้ี  

กองทัพบก 

- พลโท สาโรช เขียวขจี เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อตัรา พลเอก) 

- พลโท โสภณ สงวนวงษ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ

กองทัพบก (อตัรา พลเอก) 

- พลโท ชาญณรงค นาคสวัสดิ์ เปน เจากรมแพทย

ทหารบก 

- พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ เปน ผูอํานวยการศูนย

อํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา 

- พลตรี ธนา สุรารักษ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก 

(อัตรา พลโท) 

- พลตรี มหทัธนา กมลศิลป เปน รองเจากรมแพทย

ทหารบก 

- พลตรี ปราโมทย อิ่มวัฒนา เปน ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรการแพทยทหาร กรมแพทย

ทหารบก 

- พลตรี เกรียงชัย ประสงคสุกาญจน เปน เสนาธกิารศูนย

อํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา 

- พันเอก สุพษัชัย เมฆะสุวรรณดษิฐ เปน ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทยทหารบก 

- พันเอก สุรศักดิ ์ถนัดศีลธรรม เปน ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลคายสุรนาร ี

- พันเอก เกษม ภิญโญชนม เปน ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลคายวชิราวธุ 

- พันเอก ปยพันธุ ชีรานนท เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

- พันเอก วรสิน เกตานนท เปน ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก 

- พันเอก สุพิชยั เจริญวารีกุล เปน ผูทรงคุณวุฒิ

กองทัพบก 

- พันเอกหญิง ขวญัใจ ธนกิจจารุ เปน ผูทรงคุณวฒุิ

กองทัพบก 

กระทรวงกลาโหม 

- พลตรี ตางแดน พิศาลพงศ เปน ที่ปรกึษาสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 

- พลตรี กรีฑา มวงทอง เปน ผูทรงคุณวุฒพิิเศษสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 

- พลตรี วัลลภ เอีย่มสมบุญ เปน ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 

- พลตรี สุรศักดิ์ พุทธานุภาพ เปน ผูทรงคุณวุฒพิิเศษ

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตรา พลโท) 

- พันเอก พจน เอมพันธุ เปน ผูอํานวยการสํานกังาน

แพทย สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม 

- พันเอก มารวย สงทานินทร เปน ผูทรงคุณวุฒสํิานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 ผูบริหาร วพม. ขอแสดงความยินดีกับทุกทานที่ไดรับ

โปรดเกลาฯ ยศและตําแหนงสูงขึ้น มา ณ โอกาสน้ี  

 กกพ.พบ .  กํ าหนดจัด พิ ธีแสดงความ ยิน ดีแก

นายทหารสัญญาบัตรที่ไดรับโปรดเกลาฯ ในวันอังคารที่ ๔ 

ก.ย. ๖๑  เวลา ๐๙๐๐ ณ หองประชุม รร.สร.พบ. ช้ัน ๒    
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รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ นําคณะผูบริหาร และ

คณาจารย วพม. ไปรวมการประชุมแพทยศาสตรศึกษา

นานาชาติแหงภาคพื้นยุโรป (AMEE 2018) ณ เมืองบา

เซิล ประเทศสวิสเซอรแลนด เม่ือ ๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๑    

 พันเอก รศ. สุพิชัย เจริญวารีกุล รอง ผอ.วพม. ฝาย

วิชาการ นําคณะผูบริหาร และคณาจารย วพม. ไปรวมการ

ประชุมแพทยศาสตรศึกษานานาชาติแหงภาคพ้ืนยุโรป 

(AMEE 2018) ณ เมืองบาเซิล ประเทศสวิสเซอรแลนด 

เมื่อ ๒๔-๓๐ ส.ค. ๖๑ โดยมีผลงานไปนําเสนอ จํานวน ๓ 

เรื่อง ไดแก  

- Exercise Physiology as a Preclinical 

Elective Course in Medical Education โดย 

Phunphen Napradit, Department of 

Physiology 

- Facilitators and barriers of extracurriculum 

research among medical students in 

Thailand: the student perspective โดย 

Phunlerd Piyaraj, Department of 

Parasitology  

- BMBOC-Gamification as an Innovative Tool 

of Medical Education in Phramongkutklao 

College of Medicine โดย Thanakrit Vichasilp, 

Department of Biochemistry 

 ความรูและประสบการณที่ไดรับจากการประชุมฯ 

และจะ นํ าม า ใ ช ป ร ะ โ ยชน ใ นก า ร พัฒนาทา งด าน

แพทยศาสตรศึกษา มีดังน้ี  

• แนวคิดที่หลากหลายในการปรับปรุงหลักสตูรฯ 

สําหรับทุกระดับของการเรียนรู ทั้ง Pre-clerkship, 

Clerkship และ Post-clerkship (จากแนวคิดเดิม

ที่แบงเปน pre-medicine, pre-clinic และ clinic) 

• Awareness ของ Global movement ในเรื่องของ 

Competency-based medical education 

(CBME) ทั้งระดับ Undergraduate medical 

education (UME) และ Graduate medical 

education (GME) 

• แนวคิดในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) 

ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันคลินิก โดยใช EPA 

รวมทั้งการกําหนดผลลัพธรายทาง (Milestone)  

• แนวคิดในการพัฒนาอาจารยเพ่ือใหมีความมั่นใจใน

การปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนเน้ือหา (content-

based) มาเปนโคช (coaching) ใหขอมูลปอนกลับ 

(feedback) และกระตุนให นพท./นศพ.วพม. ฝก

สะทอนคิด (reflection)  

• แนวคิดในการรักษาสมดุลของการพัฒนาความรูและ

ทักษะทาง Biomedical science และ Clinical 

skills กับการใหความสําคัญทางดาน Social 

Science & Humanity 

• การนําแนวคิดในการจัดสอบ Medical National 

Licensing Examination ของประเทศตาง ๆ มา

พัฒนาวิธีการประเมินผลของ วพม.  

• การนําเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม ๆ เชน 3D 

imaging, Virtual reality (VR), Augmented 

reality (AR) มาผสมผสานกับการจัดการเรียนการ

สอนที่ทําอยูเดิมอยางเหมาะสมและลงตัว 

(Blended learning approach)  
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• การสงเสริมใหนักเรียนช้ันคลินิกมี self-regulating 

learning โดย ๑) กําหนดเปาหมายของตนเอง 

(goal setting) ในการพัฒนาทักษะตาง ๆ ๒) กํากับ

ติดตามความกาวหนาของตนเอง (self-

monitoring) ๓) แสวงหาคําแนะนํา/ ขอมลู

ปอนกลับจากอาจารย/ เพ่ือน (feedback loop) 

เพ่ือนํามาพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง ๔) ปรับเปลี่ยน

วิธีการเรียนรูเพ่ือใหตนเองสามารถเรียนรูจนบรรลุ

เปาหมาย (control)  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๓-๙ ก.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๓๖/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• ๓ ก.ย. ๖๑ การประชุมคณะอนุกรรมการสอบ

คัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางและวิธีการรับสมัครสอบ 
กสพท ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

• ๓ ก.ย. ๖๑ ๑๔๐๐-๑๕๐๐ การประชุมเพ่ือกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของแพทยใชทุนที่ปฏิบัติงานที่
ภาควิชาปรีคลินิก หองณีณา-นิรันดร 

• ๓ ก.ย. ๖๑ ๑๗๐๐-๒๑๐๐ พิธีบายศรีสูขวัญ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒ หองนิรันดรวิชย 

• ๔ ก.ย. ๖๑ ๐๙๐๐ พิธีแสดงความยินดีแกนายทหาร
สัญญาบัตรที่ไดรับโปรดเกลาฯ  ณ หองประชุม รร.สร.พบ. 
ช้ัน ๒ 

• ๔ ก.ย. ๖๑ ๑๐๓๐ การประชุม นขต.กศ.วพม. 
หองณีณา-นิรันดร  

• ๕ ก.ย. ๖๑ ๑๓๓๐ การประชุมเพ่ือสรุปผลการจัด
มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
พญาไท หองณีณา-นิรันดร  

• ๗ ก.ย. ๖๑ ๑๓๐๐ การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ 
ร าย วิ ช าสั ง คมพฤ ติกรรมศาสตร  ภ าษา ไทย  และ
ภาษาอังกฤษ   

 

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

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๒ ก.ย. ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


