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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๓๖ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

จก .พบ .  เป นประธานในพิธ ีแสดงความย ินด ีแก

นายทหารสัญญาบัตรที ่ไดรับพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ยศและตําแหนงสูงขึ้น ณ หองประชุม 

รร.สร.พบ. ชั้น ๒ เม่ือ ๔ ก.ย. ๖๑  

 เวลา ๐๙๐๐ ของวันที่ ๔ ก.ย. ๖๑ พลโท สาโรช 
เขียวขจี จก.พบ. เดินทางมาเปนประธานในพิธีแสดงความ
ยินดีแกนายทหารสัญญาบัตรที่ไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ยศและตําแหนงสูงขึ้น ณ หองประชุม รร.สร.
พบ. ช้ัน ๒ เมื่อ ๔ ก.ย. ๖๑ โดยมีผูรวมพิธีประกอบดวย
ผูบังคับบัญชาระดับสูง ของ พบ. และ ศพม. หน.นขต.พบ., 
หน.นขต.บก.พบ., หน.นขต.ศพม., ผอ.รพ.ทบ., ผบ.พัน.
สร.บชร., ผบ.พัน.สร.พล. และ ผบ.พัน สร.กรม สน. เขา
รวมพิธีดวย  
 ในโอกาสน้ี ผอ.ศพม. เปนผูแทนกําลังพลเหลาทหาร
แพทยกลาวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแด จก.
พบ. 

 

ผอ .กศ .วพม .  เป นประธานในพ ิธ ีบายศร ีสู ข ว ัญ 
นพท./นศพ.วพม. รุนที่ ๔๓ ณ หองนิรันดรวิชย ชั้น 
๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๓ ก.ย. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในพิธีบายศรีสูขวัญ นพท./นศพ.วพม. รุนที่ 
๔๓ ณ หองนิรันดรวิชย ช้ัน ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา เมื่อ ๓ ก.ย. ๖๑ โดยมีผูรวมพิธีประกอบดวยผูบริหาร 
คณาจารย และพ่ี ๆ นพท./นศพ.วพม. ทุกช้ันป เขารวมพิธี
ดวย พิธีบายศรีสูขวัญนักเรียนแพทยทหารช้ันปที่ ๒ เปนพิธี
ที่เปนศิริมงคล เพ่ือมอบความปรารถนาดีและดลบันดาลให 
นักเรียนแพทยทหารมีความสุข มีขวัญและกําลังใจที่ดี มี
จิตใจที่สงบสุข  
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมหารือเพื่อ

จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานของแพทยใชทุนปที่ ๒ 

และ ๓ สาขาปรีคลินิก ณ หองณีณานิรันดร เมื่อ ๓ 

ก.ย. ๖๑   

พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุมหารือเพ่ือจัดทําแนวทางการ
ปฏิบัติงานของแพทยใชทุนปที่ ๒ และ ๓ สาขาปรีคลินิก ณ 
หองณีณานิรันดร เมื่อ ๓ ก.ย. ๖๑  

รอง ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุม นขต. 

กศ.วพม. ครั้งที่ ๙/๖๑ ณ หองณีณานิรันดร เมื่อ ๔ 

ก.ย. ๖๑  

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานในการประชุม นขต. กศ.วพม. ครั้งที่ ๙/๖๑ ณ 
หองณีณานิรันดร เมื่อ ๔ ก.ย. ๖๑ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี
 - ขอแสดงความยินดีกับ พันเอก รศ. สุพิชัย เจริญ
วารีกุล รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ และ พันเอก ผศ. ปย
พันธุ ชีรานนท. ผช.ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา ที่ไดรับ
พระราชทานยศสูงขึ้น 
 - ขอแสดงความยินดี กับ พันตรี อนุพงษ กันทิวงค 
อจ.ภภว.กศ.วพม. ที่เปนหน่ึงในอาจารย ๑๐ ทาน ที่ไดรับ
พระราชทานทุนสงเสริมบัณฑิต มูลนิธิอานันทมหิดล 
ประจําป ๒๕๖๑ 

 - การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง TCAS ป ๒๕๖๒ ยังมี ๕ รอบ เชนเดียวกับป
ที่แลว แตมีการปรับปรุง ดังน้ี  
 รอบที่ ๑ รอบ Portfolio คือ รอบของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ใช Portfolio ไมมีการสอบขอเขียน 
    รอบที่ ๒ รอบโควตา คือ รอบที่เปดโอกาสใหนักเรียน
ในแตละจังหวัดสามารถเขามหาวิทยาลัยตามภูมิภาค หรือ
โควตาที่จัดสรรใหเฉพาะกลุม เชน โควตาโรงเรียน โควตา
พ้ืนที ่
 รอบที่ ๓ รอบรับตรงรวมกัน แตละมหาวิทยาลัยจะ
ออกเกณฑใหนักเรียนเขาไปศึกษาดวยตัวเอง และสมัคร
ผานระบบของ ทปอ. โดยเลือกไดสูงสุด ๖ อันดับ โดย 
กสพท นับเปน ๑ ตัวเลือก ใน TCAS รอบ ๓ 
      รอบที่ ๔ รอบแอดมิชช่ัน สมัครผานระบบ ทปอ. 
เลือกได ๔ อันดับ 
 รอบที่ ๕ รอบรับตรงอิสระ 
 โดย วพม. จะรับสมัครในรอบที่ ๓ และ ๔ เน่ืองจาก 
ทปอ. กําหนดเง่ือนไขวาถาไปแสดงความจํานงไววาจะรับใน
รอบที่ ๔ จะไมสามารถรับเพ่ิมได กรณีรอบที่ ๓ รับนักเรียน
ไดไมครบตามจํานวน  
 - ในชวงที่ผานมา วพม. ไดออกประกาศ ๒ ฉบับ 
เพ่ือใหสอดคลองตามเกณฑ WFME ไดแก ประกาศ วพม.
เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย วพม. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และ ประกาศ วพม. เรื่อง นโยบายความเปนนานาชาติ 
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 - กําหนดสอบ NL-3 ประจําป ๒๕๖๒ วพม. จะเปน
เจาภาพจัดการสนามสอบ ในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๒ จํานวน ๙ 
วงสอบ 
 - ขอใหอาจารยหัวหนาภาควิชา ควบคุมและกํากับ
ติดตามใหการเรียนการสอนในทุกรายวิชาสอดคลองกับ
นโยบายดานการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให
นํ้าหนักความสําคัญในเรื่องตอไปน้ี 

• การใชรูปแบบการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีสวน
รวมในการเรียนรูดวยตนเอง (active learning)  

• การบรรยายแบบ interactive lecture  
• การใชสถานการณจําลองเปนเครื่องมือในการ

เรียนรู (Simulation-based learning) 
• กําหนดนํ้าหนักคะแนนสําหรับการวัดและ

ประเมินผลใหครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานอยางสมดุล 
• ปรับปรุงเน้ือหาของหลักสูตรใหสอดคลองกับ

พัฒนาการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคลินิก  
• พัฒนาชุดการเรียนรูแบบ E-learning อยาง

ตอเน่ือง 
• จัดใหมีการประเมินความกาวหนาของผูเรียน 

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการสอนและพัฒนา
นักเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  
 -  กําหนดจัดกิจกรรม AMEE 2018 Highlights 
เพ่ือนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากการประชุม 2nd World Summit 
on Competency-based medical Education และการ
ประชุม AMEE 2018 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนางาน
ทางดานแพทยศาสตรศึกษาของ วพม. 
 - การพิจารณาตารางการศึกษา นพท./นศพ.วพม. 
ช้ันปที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือรองรับการฝกรวม ทม.
ฉก.๙๐๔ 
 - การพิจารณาโครงการแขงขันงานวิจัยนานาชาติ ป 
๒๕๖๒ จากคณะทํางานโครงการ “เพชรพระมงกุฎ” 
 - การพิจารณาประกาศกองการศึกษา วพม. เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติของแพทยใชทุน สาขาปรีคลินิก ที่มา
บรรจุเปนอาจารย วพม. 

ผอ .กศ .วพม .  เข า ร วมในการทวนสอบรายว ิชา
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ณ หองณีณานิรันดร 
เม่ือ ๗ ก.ย. ๖๑  

 พันเอกหญิง รศ. แสงแข ชํานาญวนกิจ ประธาน
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู  และคณะ ไปทวนสอบรายวิชาภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ณ หองณีณานิรันดร เมื่อ ๗ ก.ย. ๖๑  

 ในโอกาสน้ี พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ 
ผอ.กศ.วพม. และ รอง ผอ.กศ.วพม. ไดเขารวมกิจกรรม
และใหขอคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ทั้งสองรายวิชาน้ีอยางตอเน่ือง  

การประชุมเพื่อสรุปผลการจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา 

เครือข ายสถาบัน อุดมศึกษาพญาไท  ครั้ งที่  ๑  ณ 

หองณีณานิรันดร เม่ือ ๕ ก.ย. ๖๑  

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานในการประชุมเพ่ือสรุปผลการจัดมหกรรมคุณภาพ
การศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๑ ณ 
หองณีณานิรันดร เมื่อ ๕ ก.ย. ๖๑ โดยมีผูแทนจาก ๕ 
สถาบันเขารวมประชุม ผลการประชุมโดยสังเขป มีดังน้ี  
 - ผูเขารวมมหกรรมคุณภาพการศึกษาฯ มีจํานวน
ทั้งสิ้น ๒๑๗ คน (วพม. ๑๓๐ คน และจากสถาบันอ่ืน ๆ ๘๗ 
คน)  
 - มีการนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร จํานวน 
๒๐ เรื่อง (วพม. ๑๐ เรื่อง และจากสถาบันอ่ืน ๆ อีก ๑๐ 
เรื่อง)   
 - มีบรรยายพิเศษ ๑ เรื่อง อภิปรายหมู ๒ เรื่อง และ
นําเสนอปากเปลา จํานวน ๑๐ เรื่อง 
 - มีหนังสือคูมือมหกรรมคุณภาพการศึกษา ๑ เลม  
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รพ.รร.๖ จัดการประชุมเพื่อวิเคราะหสภาวะแวดลอมของ

องคกรและทบทวนยุทธศาสตร ณ หองประชุมดุสิตธานี 

เม่ือ ๔ ก.ย. ๖๑  

 พันเอก วรสิน เกตานนท รอง ผอ.รพ.รร.๖ เปน
ประธานเปดการประชุมเพ่ือวิเคราะหสภาวะแวดลอมของ
องคกรและทบทวนยุทธศาสตรประจําป ซึ่งจัดโดยศูนย
บริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ ณ หองประชุมดุสิตธานี อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ ๔ ก.ย. ๖๑ โดยมี หน.นขต.รพ.รร.๖ 
หัวหนาศูนยบริหารงานฯ และประธานคณะกรรมการชุด
ตาง ๆ เขารวมประชุมดวย  

 ในโอกาสน้ี พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ. 
กศ.วพม. ไดรวมเปนวิทยากรและบรรยายในหัวขอ การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ วพม. ที่อาจสงผลกระทบตอ 
รพ.รร.๖  

ผอ.กศ.วพม. และคณะ เย่ียม นศพ. ไพลิน จินดาพิทักษ 
ชั้นปที่ ๕ ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถมอเตอรไซคชน ที่หอ
ผูปวยไอซียูอุบัติเหตุ เม่ือ ๕ ก.ย. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
พรอมดวย รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ.กศ.วพม. ผช.
ผอ.วพม. ฝายกิจการนักศึกษา ผช.ผอ.วพม. ฝายสรางเสริม
สุขภาพ หก.กปค.วพม. และคณะ เขาเย่ียมอาการของ  
นศพ. ไพลิน จินดาพิทักษ ช้ันปที่ ๕ ที่ประสบอุบัติเหตุถูก

รถมอเตอรไซคชน ที่หอผูปวยไอซียูอุบัติเหตุ เมื่อ ๕ ก.ย. 
๖๑ พบวาอาการทั่วไปดีขึ้น รูสึกตัวดี และตอบคําถามได
แมนยํา ในนามของคณะผูบริหารและเจาหนาที่ วพม. 
ขอขอบคุณทีมผูบริหาร อาจารยแพทย และพยาบาล 
รวมทั้งเจาหนาที่ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งไดชวยเหลือ
และดูแลรักษานักเรียนรายน้ีอยางเต็มที่ ขอเปนกําลังใจให
อาการดีขึ้นอยางตอเน่ือง ลาสุดทาง หก.กปค.วพม. แจงวา
อาจารยอนุญาตใหยายออกจากไอซียูไปอยูหองพิเศษแลว    

ผูบริหารและคณาจารยของวิทยาลัยแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันรวมผลิตแพทย กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือรวมกับ รอง 
ผอ.กศ.วพม. เรื่อง การจัดอบรมเกณฑ EdPEx” ณ หอง
ประชุมหนวยแพทยศาสตรศึกษา วพม. เม่ือ ๗ ก.ย. ๖๑   

  เมื่อ ๗ ก.ย. ๖๑ ผูบริหารและคณาจารยของวิทยาลัย
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันรวมผลิต
แพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 
ศ.คลินิก พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล รองคณบดีฝายพัฒนา
คุณภาพ ผศ.พิเศษ นพ. ธีระชัย อุกฤษณมโนรถ ผูชวย
ผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพ สถาบันรวมผลิตแพทยฯ 
และคณะ ไดประชุมหารือกับ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.กศ.วพม. เพ่ือเตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
หัวขอ เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx) ที่ โรงแรม Century Park ใหแกผูบริหาร
และคณาจารยของวิทยาลัยแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต และสถาบันรวมผลิตแพทย กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข ในวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๑   

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๑๐-๑๖ ก.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๓๗/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
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• ๑๐ ก.ย. ๖๑ ๐๙๐๐ การประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือ
พิจารณารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรฯ (มคอ.๗) 
ณ หองประชุม สปค.วพม.  

• ๑๐ ก.ย. ๖๑ ๑๐๓๐ การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเชิดชูเกียรติอาจารยอาวุโส ณ หองประชุมกอง
อํานวยการ วพม.  

• ๑๒  ก.ย. ๖๑ ๑๒๐๐ -๑๓๓๐ กิจกรรมพัฒนา
ความสัมพันธอาจารยที่ปรึกษา กับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันป
ที่ ๒-๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ณ หองนิรันดรวิชย  

• ๑๒ ก.ย. ๖๑ ๑๔๐๐-๑๕๓๐ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหัวขอ AMEE 2018 Highlights ณ หองประชุม
สดศรี 

• ๑๓ ก.ย. ๖๑ ๐๙๓๐ พิธีไหวครู  
 

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

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๙ ก.ย. ๖๑ 
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