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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   
 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี 
๔๒ นับเปนสัปดาหท่ีสามของปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สัปดาหท่ีผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่องสําคัญท่ี
นาสนใจ ดังนี้    

จก.พบ. เปนประธานในการจัดกิจกรรมปลูกตนไม

ยืนตนในวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณศาล

ทานทาวหิรัญพนาสูร รพ.รร.๖ เม่ือ ๒๑ ต.ค. ๖๑ 

 เม่ือเวลา ๐๙๐๐ วันท่ี ๒๑ ต.ค. ๖๑ พลโท ชาญ
ณรงค นาคสวัสดิ์ เจากรมแพทยทหารบก ไดเดินทาง
มาเปนประธานในการจัดกิจกรรมปลูกตนไมยืนตนในวัน
คลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติใหเปน "วันรักตนไม
ประจําปของชาติ" ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ บริเวณศาล
ทานทาวหิรัญพนาสูร  รพ.รร .๖ โดยมี  ผอ.ศพม. 
ผอ.วพม./รพ.รร.๖ ผอ.สพธ. ผอ.วพบ. ผอ.สวพท. เสธ.
ศพม. ฝอ.ศพม. และกําลังพลของ นขต.ศพม. เขารวมพิธี 

ผอ.ศพม. เปนประธานในพิธีทอดผาปาสามัคคี

เพื่อการศึกษา เนื ่องในโอกาสฉลอง ๑๘ ป การ

กอตั ้งสมาคมผูปกครองและอาจารย วิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ณ หองนิรันดรวิชย 

เม่ือ ๑๘ ต.ค. ๖๑ 

 เม่ือเวลา ๑๐๐๐ วันท่ี ๑๘ ต.ค. ๖๑ พลโท วิสุทธิ์ 
ศรีจันทราพันธุ ผอ.ศพม. เดินทางมาเปนประธานในพิธี
ทอดผาปาสามัคคีเพ่ือการศึกษา เนื่องในโอกาสฉลอง 
๑๘ ป การกอตั้งสมาคมผูปกครองและอาจารย วิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ณ หองนิรันดรวิชย โดยผู
รวมพิธีประกอบดวย ผูบริหารและคณาจารย วพม. 
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นายกสมาคมผูปกครองและอาจารย วพม. และคณะ
ผูปกครองของ นพท./นศพ.วพม.  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานคณะกรรมการตรวจ

เยี่ยมและประเมินสถาบันหลักปฏิบัติงานเพิ่มพูน

ท ักษะ  เ ค ร ือข า ย ที ่ ๑๐  ณ  โ ร งพยาบาลค า ย

วชิราวุธ จว.นครศรีธรรมราช  เม่ือ ๑๖ ต.ค. ๖๑ 

 เม่ือ ๑๖ ต.ค. ๖๑ พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา ศรี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการตรวจเยี่ยมและ
ประเมินสถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ เครือขาย
ท่ี ๑๐ ประจําป ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลคายวชิราวุธ จว.
นครศรีธรรมราช โดยมี พลตรี เกษม ภิญโญชนม ผอ.รพ.
คายวชิราวุธ ใหการตอนรับ คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม
ฯ  ประกอบดวย นพ.สุวัฒน เลิศสุขประเสริฐ ผูแทน
แพทยสภา พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ พันเอก ดนัย มีแกวกุญชร อจ.หน.ภาควิชา
ศัลยศาสตร กศ.วพม. และ พันเอกหญิง กิติพร พุทธิขันธ 
บก.กศ.วพม.  
 โรงพยาบาลคายวชิราวุธ มีแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
จํานวนท้ังสิ้น ๗ นาย สําเร็จการศึกษาจาก วพม. ๖ นาย 
และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ๑ นาย มี พันเอก 
สุทธิพงษ คงศิริรัตน เปนผูรับผิดชอบโครงการดูแลแพทย
เพ่ิมพูนทักษะ 
 กอนเดินทางกลับ คณะอนุกรรมการฯ ไดไปเยี่ยม
ชม “บานคีรีวง” ซ่ึงเปนชุมชนเกาแกโอบลอมดวยภูเขา
และลําธาร มีการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
นับเปนแหลงท่ีมีอากาศดีท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศไทย 

(ท่ีกรมควบคุมมลพิษไดรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศไว)  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะทํางาน
ด า น แ พทยศ า ส ต ร ศ ึก ษ า  วพม.  (M-Team) ณ  
หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
เม่ือ ๑๗ ต.ค. ๖๑  

 เม่ือเวลา ๐๙๓๐ วันท่ี ๑๗ ต.ค. ๖๑ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม.  เปนประธาน
การประชุมคณะทํางานดานแพทยศาสตรศึกษา วพม. 
(M-Team) โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง 
ผอ.วพม. ฝายวิชาการ รอง ผอ.กศ.วพม. ผช.ผอ.วพม. 
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา และทีมงานจาก ๔ หนวย
หลักท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการการศึกษา ไดแก 
บก. กศ.วพม. นพศ.วพม. สปค.วพม. และ ผปว.กอ.วพม. 
ณ หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
โดยเนนหารือเรื่องแผนปฏิบัติการประจําปของแตละ
หนวย เพ่ือบูรณาการแนวทางการดําเนินงานใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายดานการศึกษาประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ ของ วพม.  
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.วพม. 
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หองระพี สาคริก 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๑๗ ต.ค. ๖๑  

 เม่ือเวลา ๑๓๓๐ วันท่ี ๑๗ ต.ค. ๖๑ พลตรีหญิง 
ผศ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม.  เปนประธาน
การประชุม นขต.วพม. ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดย
สาระสําคัญจากการประชุม มีดังนี้ 
 - แผนการรับบุคคลเขาศึกษาตอในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม. ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 
จะรับผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS 62) โดย วพม. จะรับสมัคร ๒ 
รอบ คือ ๑) รอบท่ี ๓ ซ่ึงเปนรอบรับตรงรวมกันของ 
กสพท ในหวง ๑๗ เม.ย. - ๑๗ พ.ค. ๖๒ ผูสมัครจะตอง
สมัครผานระบบ TCAS โดยในปนี้ผูสมัครสามารถเลือก
ได ๖ สาขาวิชาแบบเรียงลําดับ และ ๒) รอบท่ี ๔ 
Admission ในหวง ๙ พ.ค. - ๗ มิ.ย. ๖๒  
 - การสอบ ศ.ร.ว. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จะ
แบงเปน ๑) การสอบอัตนัยประยุกต (MEQ) ซ่ึงในปนี้จะ
เปนปแรกท่ีใชขอสอบกลาง โดยแตละสถาบันจัดสอบท่ี
สถาบันของตนเอง ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๓ ม.ค. ๖๒ และครั้ง
ท่ี  ๒ วันท่ี ๑๐ มี.ค. ๖๒ ๒) การสอบข้ันตอนท่ี ๓ 
ประเภท OSCE ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๖ ม.ค. ๖๒ (สนามสอบ
กรุงเทพฯ และขอนแกน) ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๐ ก.พ. ๖๒ 
(สนามสอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม) และครั้งท่ี ๓ วันท่ี 
๒๔ มี.ค. ๖๒ (สนามสอบกรุงเทพฯ และสงขลา) 
 - นศพ. ไพลิน จินดาพิทักษ ชั้นปท่ี ๕ ไดกลับเขา
เรียนตามปกติแลวโดยเริ่มเรียนรายวิชา นิติเวชฯ ซ่ึงทาง 
กศ.วพม. ไดจัดใหเรียนซอมเสริมสําหรับรายวิชาท่ีขาด
เรียนในชวงปดเทอม 

 - กศ.วพม. กําหนดไปตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันหลักปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะ เครือขายท่ี ๑๐ 
ประจําป ๒๕๖๑ ระหวางวันท่ี ๑๖ ต.ค. ๖๑ - ๑๘ ธ.ค. 
๖๑ จํานวน ๑๒ แหง เพ่ือประเมินสถาบันฯ ประเมินผูใช
บัณฑิต และประเมินบัณฑิตท่ีจบจาก วพม.   

 - มีนิสิตเตรียมแพทย รุนท่ี ๔๓ ลาออก ๑ นาย 
คือ นาย ธนภัทร จุลศักดิ์ ทําใหยอดนิสิตเตรียมแพทยรุน
ท่ี ๔๓ คงเหลือ ๙๘ นาย   
 - คณะกรรมการตัดสินผลการเรียนของ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๖ ไดประชุมเม่ือ ๑๗ ต.ค. ๖๑ และมี
มติเห็นชอบตามท่ี ผปว.กอ.วพม. เสนอ คือ นศพ. อังศุ
ธร พฤฒิจราย สําเร็จการศึกษาโดยสอบผานการเรียน
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖  
 -  นพศ . วพม .  จั ดกา รอบรมหลั กสู ตรทาง
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกใหแกอาจารยแพทยของ 
รพ.ศูนยสกลนคร ในวันท่ี ๖-๗ พ.ย. ๖๑  
 - ศธ. มีนโยบายปรับลดงบประมาณในป ๖๒ 
สงผลให วพม. ถูกปรับลดงบประมาณลง ๔๘ ลานบาท 
ทําให วพม. จําเปนตองปรับแผนการใชจายงบประมาณ 

 - นรม. มีคําสั่งใหสงโครงการผลิตแพทยเพ่ิมของ 
ศธ. คืน เพ่ือให ศธ. ประสานกับ สธ. และคณะกรรมการ
กําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ เพ่ือเรงรัด
การจัดทําแผนการบริหารจัดการกําลังคนของ สธ. และ 
แผนยุทธศาสตรการปฏิรูปกําลังคนและภารกิจบริการ
ดานสาธารณสุขในภาพรวมท้ังระบบ ตามนัยมติ ครม. 
ใหแลวเสร็จกอนนําเสนอ ครม. ตอไป 

 - กําหนดการประกาศผลผูไดรับพระราชทานทุน
โครงการเยาวชนฯ ป ๒๕๖๑ ในวันจันทรท่ี ๒๖ พ.ย. ๖๑ 
เวลา ๑๓๐๐ 

 - กําหนดจัดการประชุม Prince Mahidol Award 

Conference 2019 (PMA Conference 2019) ใ น วั น ท่ี  
๒๙ ม.ค. - ๓ ก.พ. ๖๒ 

 - สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร 
(IMEAc) ไดรับการรับรองจาก WFME โดยประกาศอยาง
เปนทางการทางเว็บไซตของ WFME (http://wfme.org/)  
เม่ือ ๑๕ ต.ค. ๖๑  
 - งานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ประจําป 
๒๕๖๑ กําหนดจัดในวันท่ี ๑๒-๑๓ พ.ย. ๖๑ ณ รร.จปร. 
โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จะเสด็จพระราชดําเนินมาเปนประธานในพิธีเปดฯ ใน

http://wfme.org/)%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
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วันท่ี ๑๓ พ.ย. ๖๑ ทาง รร.จปร. มีหนังสือเชิญชวนให 
วพม. สงผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐเขารวม จํานวน ๕ 
เรื่อง โดยมีการประชุมเตรียมงานในวันท่ี ๑๙ ต.ค. ๖๑  
 - นพศ.วพม. และคณะทํางานจัดสอบ Preclinical 

& Clinical Comprehensive Examination ประเภท MCQ 

ของ วพม. กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จั ด ทํ า ข อ ส อ บ  MCQ สํ า ห รั บ  Comprehensive 

Preclinical examination (ป ๓) และ Comprehensive 

Clinical Examination (ป ๕) ณ โรงแรม ไมดา แกรนด 
ทวารวดี นครปฐม ในวันท่ี ๒๕-๒๖ ต.ค. ๖๑  

รอง  ผอ .วพม.  ฝ ายบร ิหาร  เป นประธาน เป ด

กิจกรรม “คายตะกายฝนสูวันเปนแพทยทหาร” 

ครั้งท่ี ๖ ของสโมสรนักเรียนแพทยทหาร วพม. ณ 

หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวช

วิทยา เม่ือ ๒๐ ต.ค. ๖๑   

 เม่ือเวลา ๐๘๐๐ วันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พัน
เอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร 
ไดเดินทางมาเปนประธานเปดกิจกรรม “คายตะกายฝน
สูวันเปนแพทยทหาร” ครั้งท่ี ๖ ของสโมสรนักเรียน

แพทยทหาร วพม. ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา 

First e-Portfolio Meeting Day สําหรับ นพท./

นศพ.วพม.  ชั ้นป ที ่ ๔  เ พื ่อ ให ข อม ูลป อนกล ับ

สําหรับแฟมสะสมผลงาน ณ หองประชุมกุมาร ช้ัน 

๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา วันท่ี ๑๗ ต.ค. ๖๑  

 พ.อ.รศ.ชาญชัย ไตรวารี ประธานคณะทํางาน
จัดทําแฟมสะสมผลงาน นพท./นศพ.วพม. พรอมดวย 
พันโท รศ. ปยะ รุจกิจยานนท ประธานคณะจัดทําแฟม
สะสมผลงาน ชั้นป ๔ พันโทหญิง ผศ. ชาลินี มนตเสรี
นุสรณ คณะทํางานฯ พรอมดวยคณาจารยท่ีเก่ียวของ ได
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จัดกิจกรรมเพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาพบ นพท./นศพ. ชั้น
ปท่ี ๔ และใหขอมูลปอนกลับสําหรับแฟมสะสมผลงาน 
เม่ือวันท่ี ๑๗ ต.ค. ๖๑ ณ หองประชุมกุมาร ชั้น ๑๐ 
อาคารพัชรกิติยาภา โดย พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒน
กุล  รอง ผอ.  กศ.วพม.  ได ร วมใหขอ คิดเ ก่ียว กับ
ความสําคัญของการจัดทําแฟมสะสมผลงานแก นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปท่ี ๔ และคณาจารยท่ีเขารวมกิจกรรม
ครั้งนี้ดวย  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เขารวมการประชุม

หาร ือ เ พื ่อ เตร ียมความพรอมสําหร ับการ เ ยี ่ยม

สํารวจเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซํ้า (Re-

accreditation survey) ของ รพ.รร.๖ ณ ศูนย

บริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ เม่ือ ๑๗ ต.ค. ๖๑  

 เมื่อเวลา ๑๕๓๐ ของวันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๑ พลตรี วร

สิน เกตานนท หน.สง.ผบช.รพ.รร.๖ เปนประธานการ

ประชุมวาระพิเศษเพื่อหารือ เร่ือง แผนเตรียมความพรอม

สําหรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซ้ํา 

(Re-accreditation survey) ของ รพ.รร.๖ โดยผูเขาประชมุ

ประกอบดวย พลตรีหญิง ผศ. ขวัญใจ ธนกิจจารุ ที่ปรึกษา 

ผอ.รพ.รร.๖ พันเอก ชัชชัย เต็มยอด รอง ผอ.รพ.รร.๖ (๑) 

พันเอกหญิง อรปภา หอมวิเศษวงศา รอง หน.ศูนยบริหาร

ยุทธศาสตร และทีมผูบริหารทางการพยาบาล นําโดย พัน

เอกหญิง รุงทิวา พิมพสักกะ รอง ผอ.กพย.รพ.รร.๖ ณ หอง

ประชุมศูนยบริหารยุทธศาสตร รพ.รร.๖ เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๑ 

ในโอกาสนี้ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย

วิชาการ ไดเขารวมใหขอคิดเห็นดวย 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๒๒-๒๘ ต.ค. ๖๑ (สัปดาหท่ี ๔๓/๖๑)  

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังนี้   
• ๒๒ ต.ค. ๖๑ ๐๙๐๐ การประชุม หน.นขต.พบ. 

และหนวยสายแพทย ทบ. ครั้งท่ี ๑/๖๒  
• ๒๔ ต.ค. ๖๑ ๐๙๐๐-๑๖๐๐การสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การนําแผนกลยุทธ วพม. ไปสูการ
ปฏิบัติ เพ่ือเสนอความตองการงบประมาณในป ๒๕๖๓”
ณ โถงหนาหองประชุม ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา 

• ๒๕-๒๖ ต.ค. ๖๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ 
การจัดทําขอสอบประมวลความรอบรู ระดับปรีคลินิก
และระดับคลินิก ประเภท MCQ ณ โรงแรม ไมดา  
แกรนด ทวารวดี จว.นครปฐม 
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 

   ๒๑ ต.ค. ๖๑  

 


