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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๑๑  ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และสัปดาหที่  ๒๔  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาว
เหตุการณและเรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี  

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

คณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. ครั้งที่ ๕/

๖๒ ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎ

เกลาเวชวิทยา วพม. เม่ือ ๑๓ มี.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๓  มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. ครั้งที่ ๕/
๖๒ ณ หองประชุมระพี สาคริก ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา วพม. วาระการประชุมที่สําคัญ คือ การ
รายงานผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ พรอมทั้งแผนการแจงจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือใหหนวยเตรียมใชจายงบประมาณ 

ก ศ . ว พ ม .  จ ัด ก ิจ ก ร ร ม ต า ม โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า
ความส ัมพ ัน ธ ร ะหว า งอาจา รย ที ่ป ร ึกษาและ 
นพท./นศพ.วพม. สายรหัส ครั้งที่ ๒ ปการศึกษา 
๒๕๖๑ ณ หองนิร ันดรว ิชย ชั ้น  ๒ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. เม่ือ ๑๓ มี.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๓  มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๒๐๐ กศ.วพม. 
จัดโครงการพัฒนาความสัมพันธระหวางอาจารยที่
ปรึกษาและ นพท./นศพ.วพม. สายรหัส ครั้งที่ ๒ ป
การศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองนิรันดรวิชย ช้ัน ๒ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. ซึ่งมีสายรหัสทั้งหมด ๒๘ 
สาย แตละสายรหัสประกอบดวยอาจารยปรีคลินิกและ
คลินิก และ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒-๖ มีผูเขารวม
กิจกรรมประมาณ ๖๐๐ นาย โครงการน้ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือตองการใหอาจารยที่ปรึกษาไดพบปะพูดคุยและให
คํ าปรึกษาด านการเรี ยนและเรื่ อ ง อ่ืน  ๆ รวมทั้ ง
รับประทานอาหารกลางวันรวมกันอยางเปนทางการ  
ต้ังแตเวลา ๑๑๓๐ เปนตนไป ในการน้ี พล.ต.หญิง ผศ.
จันทราภา ศรีสวัสด์ิ  ผอ.กศ.วพม. ไดเขารวมกิจกรรมใน
ฐานะอาจารยที่ปรึกษาสายรหัสดวย  
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รอง  ผอ .วพม .  ฝ ายบร ิหาร  เป นประธานการ
ประชุมสามัญมูลนิธิเพื่อ วพม. ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนาชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่ ๑/๖๒ ณ หองระพี สาคริก เมื่อ ๑๑ มี.ค. 
๖๒   

 เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๒ พันเอก ผศ.อารมย ขุน
ภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานการประชุม
สามัญมูลนิธิเพ่ือวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนาชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ หองระพี สาคริก โดย
ที่ประชุมไดรับทราบ ๑) ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ 
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ประจําป ๒๕๖๑ ๒) งบการเงินของมูลนิธิฯ ประจําป 
๒๕๖๑ ๓) ผลการตรวจสอบงบการเงินประจําป ๒๕๖๑ 
๔) การอนุมัติแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชีประจําป ๒๕๖๒ 
และ ๕) พิจารณาโครงการและงบประมาณประจําป 
๒๕๖๒  

คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ฯ ไปทวน

สอบ รายวิชาวิทยาศาสตรการแพทยขั ้นแนะนํา 

รายวิชาชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล และ

รายวิชาระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ ณ 

หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลา

เวชวิทยา วพม. เม่ือ ๑๒ มี.ค.๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก เรือง
วิทย ตันติแพทยางกูร ประธานคณะอนุกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิฯ และคณะ ไปทวนสอบ ๓ รายวิชา 
ไดแก รายวิชาวิทยาศาสตรการแพทยขั้นแนะนํา รายวิชา
ชีวเคมีและชีววิทยาระดับโมเลกุล และรายวิชาระบบ

ทางเดินอาหารและโภชนาการ โดยมี พันเอกหญิง ผศ.
อลิสา เสนามนตรี อจ.หน.ภาควิชาชีวเคมี ในฐานะ
ประธานรายวิชาวิทยาศาสตรการแพทยขั้นแนะนํา ให
การตอนรับ ณ หองณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. ในโอกาสน้ี พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ไดรวมสัมภาษณและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับคณะกรรมการรายวิชาดวย 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร ใหเกียรติเปนประธาน
เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง การพัฒนาผู
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วพม. ระดับ
ภาควิชา ณ โถงนิทรรศการชั ้น  ๔ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พันเอก ผศ. 
อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธาน
เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วพม. ระดับภาควิชา ที่จัดโดย 
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ณ โถง
นิทรรศการ ช้ัน ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมี 
พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 
และพันเอก หญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร เปนวิทยากร ผู
เข าประชุมประกอบดวย อจ .หน.ภาควิชา และ 
คณาจารยภาควิชา ที่ ไดรับการแตง ต้ังเปนผูตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๔๐ นาย หัวขอการ
ประชุมประกอบดวย ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
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แนวทางการ ใช  online SAR template ในมุมมอง
ผูตรวจประเมิน และการฝกวิเคราะหจุดแข็งและโอกาส
พัฒนาจากแบบประเมินตนเองโดย สปค.วพม. จะเปดให
ผูตรวจประเมินจองวันตรวจประเมินผานระบบออนไลน 
ต้ังแต ๑๕ มี.ค. ๖๒ จนถึง ๒๒ มี.ค. ๖๒ 

คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ฯ ไปทวน
สอบรายวิชาร ังส ีว ิทยาคลินิก   ณ หองประชุม 
จปร. ๒๒ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เม่ือ ๑๕ 
มี.ค. ๖๒ 

 เมื่อ ๑๕ มี.ค. ๖๒  พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรี
สวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. และพันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒน

กุล รอง ผอ.กศ.วพม. ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
ทวนสอบฯ รวมกับคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ไปทวนสอบรายวิชารังสี
วิทยาคลินิก ณ หองประชุม จปร. ๒๒ ช้ัน ๒ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ  

รอง ผอ.วพม.  ฝายวิชาการ เปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั ้งที ่ ๓/๖๒ ณ 
หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา เม่ือ ๑๓ มี.ค. ๖๒       

 เมื่อ ๑๓ มี.ค. ๖๒ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๖๒ ณ หองณีณา-นิ
รันดร ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมี พล
ตรีหญิง รศ. ประไพพิมพ ธีรคุปต ที่ปรึกษาฯ ใหเกียรติ
เขารวมประชุม วาระการประชุมที่สําคัญ มีดังน้ี  
 - การประชุมวิชาการเน่ืองในวันสถาปนา วพม. 
ครบ ๔๔ ป วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒  
 -  โครงการจัดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา 
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่  ๒ และ
มหกรรมคุณภาพการศึกษา วพม. ประจําป ๒๕๖๒ วันที่ 
๒ ส.ค. ๖๒  
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 -  ความคืบหนาของระเบียบ  วพม. ว าดวย 
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย
ศาสตราจารย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 - รางเกณฑการเสนอช่ือ อจ.วพม. เพ่ือขอรับ
รางวัล “ครูแพทยดีเดนของ วพม.” โดยคณะทํางานเชิด
ชูเกียรติ อจ.วพม.  
 - ราง ประกาศ วพม. เรื่อง แนวทางการพัฒนา
อาจารยตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และแบบประเมินระดับ
สมรรถนะของอาจารย วพม. ตามกรอบมาตรฐานฯ  
 - โครงการการศึกษาดูงานดาน Simulation-
based Medical Education ณ ประเทศสกอตแลนด  

ค ณ ะ ทํ า ง า น จ ัด ส อ บ  Pre-clinical 
comprehensive examination: MCQ จ ัด ก า ร
สอบประมวลความรอบรู ร ะด ับปร ีคล ิน ิกของ 
นพท./นศพ.วพม. ชั ้นปที ่ ๓ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศสท.วพม. 
ชั้น ๘ อาคารเจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๑๗ มี.ค. ๖๒  

เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๒ พันเอก ศ. มฑิรุทธ มุงถิ่น 
เปนประธานจัดการสอบประมวลความรอบรูระดับปรี
คลิ นิกของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่  ๓ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ศสท.วพม. ช้ัน ๘ อาคารเจาฟาเพชรรัตน วพม. ซึ่งมี
คณะทํางานจัดสอบ  Pre-clinical comprehensive 

examination: MCQ และ นพศ.วพม. เปนผูรับผิดชอบ 
การสอบครั้งน้ีเปนหน่ึงในเกณฑสําเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ของ วพม.  

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข พรอมดวย 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
และ คณบดีคณะแพทยศาสตรศิร ิราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกันแถลงขาวการยกระดับ
การศึกษาแพทยศาสตรสู มาตรฐานโลก เมื่อ ๑๔ 
มี.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๒ นพ.ปยะสกล สกลสัต
ยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข พรอมดวย 
น พ . อุ ด ม  ค ชิ น ท ร  รั ฐ ม น ต รี ช ว ย ว า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ และ ศ.นพ.ประสิทธ์ิ วัฒนาภา 
ค ณ บ ดี ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล 
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกันแถลงขาว เรื่อง สถาบัน
รับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร (สมพ.) ของ
ประเทศไทย ซึ่งต้ังขึ้นเมื่อป ๒๕๕๙ ไดรับการรับรอง
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อยางเปนทางการจากสมาพันธแพทยศาสตรศึกษาโลก 
(WFME) ใหทําหนาที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
แพทยศาสตรดวยเกณฑมาตรฐานสากล  

 ซึ่งปจจุบันมีสถาบันผลิตแพทยผานการรับรอง
จาก สมพ. แลว จํานวน ๑๖ แหง นับวาประเทศไทยเปน
ประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานน้ี 
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๖ และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 
พ .ศ .  ๒๕๕๘ ของ  วพม .  ได ร ับการร ับรองตาม
มาตรฐานน้ีในป ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๑ ตามลาํดับ  

ผอ .กศ . วพม .  และคณะ  ร วมหาร ือก ับผู แ ทน
สถาบ ันว ิจ ัยว ิทยาศาสตร และ เทคโน โลย ีแห ง
ประเทศไทย (วว.) ณ หองประชุมผูบริหาร อาคาร
ศูนยวิจัย ชั้น ๘ วว. สํานักงานใหญเทคโนธานี อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี เม่ือ ๔ มี.ค. ๖๒  

  เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. พรอมดวย
คณาจารย วพม. เดินทางไปดูงานและรวมประชุมกับ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมี ดร.อาภา
รัตน มหาขันธ รองผูวาการฯ และคณะ ใหการตอนรับ 
และรวมหารือถึงแนวทางความรวมมือดานการวิจัย และ
การบริการวิชาการระหวางสองสถาบัน ไดแก ผลิตภัณฑ
สมุนไพร โพรไบโอติก นวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการแพทย และศูนยวิจัยทางคลินิก โดยมอบหมาย

ให พ.อ.ศราวุธ จินดารัตน ประสานงานในรายละเอียด
ตอไป  
 ในโอกาสน้ีคณาจารยไดศึกษาดูงาน ณ ศูนย
เช่ียวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑสมุนไพร (TISTR: Expert 
Center of Innovative Herbal Products, InnoHerb) 
ศูนยนวัตกรรมผลิตหัวเช้ือจุลินทรียเพ่ืออุตสาหกรรม 
(Innovative Center for Production of Industrially 
used Microorganisms; ICPIM) แ ล ะ โ ร ง ง า น
นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Service Plant; 
FISP) อีกดวย 

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการสอบ
วิทยานิพนธ แพทยประจําบานตอยอด สาขาเวช
บํ า บ ัด ว ิก ฤ ต  ป ก า ร ศ ึก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๑  ข อ ง
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาเวช
บําบัดวิกฤต ณ โรงแรมสุโกศล กทม. เ มื ่อ ๑๔ 
มี.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๒ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการสอบ
วิทยานิพนธของแพทยประจําบานตอยอด สาขาเวช
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บําบัดวิกฤต ปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองกมลมาศ 
โรงแรมสุโกศล กทม. โดยมีคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบฯ สาขาเวชบําบัดวิกฤต จากสถาบันตาง ๆ รวม
เปนกรรมการสอบในครั้งน้ี  

ฝายธุรการกําลังพล กอ.วพม. จัดฝกทบทวนการ
รายงานเวร การแสดงความเคารพตามแบบฝก 
และตรวจการแตงกาย ณ โรงพลศึกษา วพม. เม่ือ 
๑๕ มี.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่  ๑๕ มี .ค. ๖๒ ฝายธุรการกําลังพล 
กอ.วพม. จัดฝกทบทวนการรายงานเวร การแสดงความ
เคารพตามแบบฝก และตรวจการแตงกาย ใหแกกําลัง
พลจากหนวยตาง ๆ ณ โรงพลศึกษา วพม.  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๑๒ 
ของป ๒๕๖๒ (๑๒/๖๒) คือ ๑๘-๒๔ มี.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหน้ี มีดังน้ี   
• ๑๘-๑๙ มี.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ ฝายธุรการกําลังพล 

กอ.วพม. เชิญวิทยากรจาก มทบ.๑๑ มาทบทวนความรู
ใหแกกําลังพลกอนที่จะเขารับการทดสอบวัดผลประเมิน
ความรูนายทหารประทวน ของ ทบ. ครั้งที่ ๑/ ๖๒ ใน
วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๒   

• ๑๘  มี . ค .  ๖๒  เ วล า  ๑๑๓๐ การประ ชุม
คณะทํางานพัฒนานักเรียนดีเดน “เพชรพระมงกุฎ” ณ 
หองประชุม สปค.วพม.   

• ๑๙ มี.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประชุม นขต.ศพม. หอง
ประชุม ๒๐๕ ช้ัน ๒ บก.ศพม. 

• ๒๑ มี.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ 
รายวิชาจิตเวชศาสตรทางคลินิก ณ หองประชุม ช้ัน ๑๕ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖   

• ๒๑ มี.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุม นขต.วพม. ณ 
หองระพี สาคริก  

• ๒๑ มี.ค. ๖๒ ๑๔๓๐ การประชุมคณะทํางาน
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ณ หองประชุม 
สปค.วพม.   
 

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

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๑๙ มี.ค. ๖๒ 


