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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๔๕ นับเปนสัปดาหที่ ๖  ของปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่องสําคัญที่
นาสนใจ ดังน้ี    

ผอ.วพม.  และคณะผู บริหาร รวมพิธ ีทําบุญตัก

บาตร ประจําเดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณดานขาง

พระที่นั่งเทวราชสภารมย เม่ือ ๘ พ.ย. ๖๑ 

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. และคณะ
ผู บ ร ิห า ร  ร วม พิ ธีทํ า บุญ ตักบาตรประจํ า เ ดือน
พฤศจิกายน โดยมีพลโท วิสุทธ์ิ ศรีจันทราพันธุ ผอ.ศพม. 
พลตรี ชาญชัย ติกขะปญโญ รอง จก.พบ. พรอมคณะ
ผูบังคับบัญชาของกรมแพทยทหารบก และ นขต. ศพม. 
รวมทั้ง แพทย พยาบาล และเจาหนาที่ รพ.รร.๖ รวมพิธี 
ณ พระราชวังพญาไท เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๑ 

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

คณะกรรมการวิชาการ วพม.  ครั ้งที ่๑ /๖๑ ณ 

หองณีณา-นิรันดร เม่ือ ๕ พ.ย. ๖๑ 

 พล.ต.หญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. 
กศ .วพม .  เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ วพม. (Academic affairs team, A-Team) 
ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๕ พ.ย. ๖๑ โดยสาระสําคัญ
ของการประชุม มีดังน้ี  

• ข อ บ เ ข ต ห น า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการวิชาการ และแผนงานดานตาง ๆ ของ ผช. 
ผอ.วพม. ที่เก่ียวของ ทั้ง ๓ ฝาย (ฝายบริการวิชาการ 
ฝายวิเทศสัมพันธ ฝายทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม)  

• แผนงานพัฒนาและเชิดชูเกียรติอาจารย วพม. 
ซึ่งในปน้ีจะเพ่ิมประเภทตาง ๆ ของรางวัลอาจารยดีเดน
ใหมากขึ้น รวมทั้งนําแนวคิดการสงเสริมความเปน
อาจารยมืออาชีพของ สกอ. ที่เรียกวา Professional 
standard framework (PSF) มาสูการปฏิบัติที่ วพม. 

• ความคืบหนาของการปรับปรุงระเบียบที่
เกี่ยวของกับหลักเกณฑการพิจารณาแตงต้ังบุคคลให
ดํารงตําแหนงวิชาการในระดับของ กพอ. กห. และ ทบ.   

• แผนงานบริการวิชาการแกสังคม (พันเอก 
อุปถัมภ ศุภสินธุ ผช.ผอ.วพม. ฝายบริการวิชาการ) 

• แผนงานวิเทศสัมพันธ (พันเอกหญิง ปาจรีย 
ธิติวงศ ผช.ผอ.วพม. ฝายวิเทศสัมพันธ) 

• แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (พัน
เอกหญิง ผศ. อัญชลี วิศวโภคา ผช.ผอ.วพม. ฝายทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

• แผนการจัดประชุมวิชาการวันสถาปนา วพม. 
(๑๔ มิ.ย. ๖๒) และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วพม. 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งจะจัดรวมกับมหกรรม
คุณภาพการศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท 
ครั้งที่ ๒ (๒ ส.ค. ๖๒)  

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เชิญผูเกี่ยวของมาฟง

การนํา เสนอ  เรื ่อง  แนวทางการนํา เทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน ของบริษัท 

Positive Solution จํากัด ณ หองประชุม ชั้น ๓ 

ตึกอํานวยการ เม่ือ ๕ พ.ย. ๖๑ 
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 พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร  เ ชิญ  คุณ  เบณร  วิ วัฒศิริพงษ  Managing 
Director ของบริ ษั ท  Positive Solution จํ ากั ด  มา
นําเสนอ เรื่อง แนวทางการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการเรียนการสอนยุคใหม ใหแกผูบริหาร วพม. ที่
หองประชุม ช้ัน ๓ ตึกอํานวยการ เมื่อ ๕ พ.ย. ๖๑ โดย
ในโอกาสน้ี ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ รอง 
ผอ.กศ.วพม. ผช.ผอ.วพม. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกรรมการบริหารทรัพยากรหลายทานเขารับฟงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมวิทยากร โดยเฉพาะการ
สอบถามแนวทางการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาใหหองประชุม 
๒๕ ป วพม. เปน Smart classroom ดวย 

ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานตรวจประเมินและ

รับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

ในส ังก ัดกระทรวงกลาโหม  เคร ือข าย  ๑๐ ณ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทย

ทหารเรือ เม่ือ ๖ พ.ย.  ๖๑  

 พล.ต.หญิง ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 
กศ.วพม. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินและรับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูน
ทักษะในสังกัดกระทรวงกลาโหม เครือขายที่ ๑๐ ของ
แพทยสภา เดินทางไปตรวจเย่ียมแพทยเพ่ิมพูนทักษะที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริ กิ ต์ิ  กรมแพทย
ทหารเรือ จว.ชลบุรี เมื่อ ๖ พ.ย.  ๖๑ โดยมี พลเรือตรี 
สุรสิงห ประไพพานิช ผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการ
ตอนรับ ในปน้ีมีแพทยเพ่ิมพูนทักษะรวมทั้งสิ้น ๒๕ นาย  

เปนแพทยที่สําเร็จการศึกษาจาก วพม. ๖ นาย โดยผล
การประเมินอยูในเกณฑดี และมีศักยภาพที่จะรับแพทย
เพ่ิมพูนทักษะไดสูงสุดจํานวน ๓๐ นาย ในป ๒๕๖๒    

ผู อํ า นวยกา ร โ ร งพยาบาลศ ูน ย ส กลนคร เ ป น

ประธาน เป ดการประช ุม เช ิงปฏ ิบ ัต ิก า ร  เ รื ่อ ง  

Essential Skills for Clinical teaching 

สํา ห ร ับ อ าจา รย แพทย  ณ โ ร งพยาบาลศ ูน ย

สกลนคร เม่ือ ๖ พ.ย. ๖๑ 

 นายแพทยกิติศักด์ิ ดานวิบูลย ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลศูนยสกลนคร เปนประธานเปดการประชุม
เ ชิงปฏิ บั ติการ เรื่ อง  Essential Skills for Clinical 
teaching สําหรับอาจารยแพทย ซึ่งจัดขึ้นโดยหนวย
แพทยศาสตรศึกษา วพม. ณ หองประชุมภูพานหลวง 
รพ.ศูนยสกลนคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารยแพทยของ รพ.ศูนยสกลนคร ในการทํา
หนาที่ เปนอาจารย พิเศษของ วพม. โดย รพ.ศูนย
สกลนคร จะเปน รพ.สมทบอีกแหงหน่ึงที่  นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ หมุนเวียนไปฝกปฏิบัติงาน  
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 ในโอกาสน้ี พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝายวิชาการ และ พันเอกหญิง นวพร หิรัญ
วิวัฒนกุล รอง ผอ. กศ.วพม. ไดรวมเปนวิทยากร
แลกเปลี่ยนประสบการณกับอาจารยแพทยของ รพ.ศูนย
สกลนคร ดวย    

หัวขอสําคัญของการอบรมในครั้งน้ี ไดแก การ
แนะนําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ วพม. การ
เปนครูแพทยที่ดีและ role model แนวคิดการเรียนรู
แบบมุ งเนนผลลัพธ  (Outcome-based education) 
การจัดประสบการณการเรียนรูในช้ันคลินิก (clinical 
teaching) รูปแบบตาง ๆ ของการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู (active learning) การ

วัดและประเมินผลการเรียนรู  รูปแบบตาง ๆ ของ
เครื่องมือ (tools) ที่ใชในการประเมินผูเรียนในช้ันคลินิก 
การสอนขางเตียง การประเมินผลลัพธรายทางของ
ผู เ รี ย น ใ น ช้ั น ค ลิ นิ ก โ ด ย ใ ช  EPA (Entrustable 
professional activities) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.)  

คณะผูบริหารขอขอบคุณทางผูบริหาร อาจารย
แพทย และเจาหนาที่ของ รพ.ศูนยสกลนคร ที่ใหการ
ตอนรับอยางอบอุนและใหความสนใจตอการอบรมเปน
อยางดีย่ิง  

ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานตรวจประเมินและ

รับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

ในส ังก ัดกระทรวงกลา โหม เคร ือข าย  ๑๐ ที่

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ 

เม่ือ ๘ พ.ย. ๖๑  

  พล.ต.หญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 
กศ.วพม. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินและรับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูน
ทักษะ เครือขายที่ ๑๐ ของแพทยสภา เดินทางไปตรวจ
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เย่ียมแพทยเพ่ิมพูนทักษะที่โรงพยาบาลจันทรุเบกษา 
กรมแพทยทหารอากาศ จว.นครปฐม เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๑ 
โ ดยมี  พลอากาศตรี  ธน วิ ตต  ส กุ ลแส งประภา 
ผู อํานวยการโรงพยาบาลใหการตอนรับคณะตรวจ
ประเมิน ในโอกาสน้ี พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกูล 
เสธ.พอ. เปนผูแทนกรมแพทยทหารอากาศในคณะตรวจ
ประเมินครั้งน้ีดวย ซึ่งโรงพยาบาลจันทรุเบกษามีแพทย
เพ่ิมพูนทักษะที่ปฏิบัติงาน จํานวน ๑๗ นาย และมี
ผูสําเร็จการศึกษาจาก วพม. จํานวน ๓ นาย ผลการ
ประเมินอยูในเกณฑดี และมีศักยภาพที่จะรับแพทย
เพ่ิมพูนทักษะไดสูงสุด จํานวน ๑๘ นาย ในป ๒๕๖๒  

ผอ.กศ.วพม. และคณะผูบริหาร พบปะพูดคุยกับ 

นพท./นศพ.วพม. ชั ้นปที ่ ๔ เรื ่อง การฝกรวม

หนวยทหารรักษาพระองค/ เหลาทัพ (กฝร.รอ.

๖๒) ณ หองประชุมสดศรี เม่ือ ๗ พ.ย. ๖๑ 

 พลตรีหญิง  ผศ. จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ. 
กศ.วพม. พรอมดวย พลตรี ปยพันธ ชีรานนท ที่ปรึกษา 
กศ.วพม. พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. 
ฝายบริหาร พันเอกหญิง นวพร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ. 
กศ.วพม. และพันเอก ปติรัตน หิรัญรัศมี หก.กปค.วพม. 
ไดรวมกันช้ีแจงภารกิจการฝกรวมหนวยทหารรักษา
พระองค/ เหลาทัพ (กฝร.รอ.๖๒) พรอมตอบขอซักถาม
ของ นพท./นศพ.วพม. ณ หองประชุมสดศรี เมื่อ ๗ พ.ย. 
๖๑ โดยมี พลตรี คเชนทร ปนสุวรรณ รวมใหขอมูล
เพ่ือใหนักเรียนทุกคนเขาใจภารกิจในครั้งน้ีดวย  

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานในพิธี

เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Curriculum 

development with a focus on integrating 

simulation-based education ณ ห อ งประช ุม 

มรูสุวรรณ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ ๙ 

พ.ย. ๖๑   

เมื่อเวลา ๐๙๑๕ วันที่ ๙ พ.ย. ๖๑ พันเอก ผศ. 
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
กล า วต อนรั บผู เ ข าประ ชุม เ ชิ งป ฏิ บั ติก าร  เ รื่ อ ง 
Curriculum development with a focus on 
integrating simulation-based education ณ  ห อ ง
ประชุม มรูสุวรรณ ช้ัน ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่ง
การประชุมครั้งน้ีเปนความรวมมือระหวาง Center for 
Medical Education, University of Dundee กั บ
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา โดยมี พันโท ทนง
สรรค เทียนถาวร ซึ่งกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก
ทางด านแพทยศาสตรศึ กษาอ ยู ที่  University of 
Dundee เปนผูประสานงาน  
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วิทยากรหลัก  คื อ  Dr. Stuart Cable ซึ่ ง เปน 
Senior lecturer ที่ Center for Medical Education, 
University of Dundee นับเปนสถาบันที่มีช่ือเสียงที่มี
อาจารยแพทยไทยหลายทานเคยไปศึกษาในระดับ
ปริญญาโท-เอกทางดานแพทยศาสตรศึกษา และทาน
เหลาน้ันไดมาเขาประชุมครั้งน้ีดวย 

หัวขอสําคัญที่ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งน้ี 
ไดแก แนวทางการออกแบบหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตของ University of Dundee ซึ่งเปนหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาศึกษา ๕ ป ที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิด Spiral 
curriculum ที่เนนความสําคัญของการจัดลําดับการ
เรียนรูกอนและหลังเพ่ือพัฒนาผูเรียน โดยในชวง ๓ ป
แรก เรียนเปน block system ที่บูรณาการเน้ือหาทาง 
basic medical sciences กับการเรียนรูปญหาทาง
ค ลิ นิ ก ใ น เ ว ชป ฏิ บั ติ  (Systems in Practice, SiP) 
สําหรับปที่ ๔ และ ๕ จะหมุนเวียนขึ้นปฏิบัติงานใน ๕ 
สาขาหลัก  สาขาละ ๘ สัปดาห  (Preparation in 
Practice, PiP)  โดยชวงน้ีจะมี วิชาเลือกที่ นักศึกษา
สามารถเลือกตามเปาหมายของตนเอง (Student-

selected components) นอกจากน้ียังแสดงใหเห็น
ตัวอยางของการใชสถานการณจําลองในการสราง
กระบวนการเรียนรู (simulation-based education) 
ของผูเรียน โดย Dr. Cable ไดเนนความสําคัญของการ
พัฒนาอาจารย (Faculty development) วาเปนกุญแจ
สําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  

 ในโอกาสน้ี Dr. Cable และคณะ ไดเดินทางไป
ชมศูนยสถานการณจําลองฯ ช่ัวคราว ที่ ช้ัน ๖ ตึก
อุบัติเหตุฯ และสถานที่กอสรางโครงการศูนยสถานการณ
จําลองทางการแพทยทหาร โดยมี พันเอก ผศ. ราม รัง
สินธุ อจ.หน.ภาควิชาเวชศาสตรทหารและชุมชน และ 
ผช.ผอ.วพม. ฝายยุทธศาสตร  เปนผู นําชมและให
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการน้ี 

สมศ. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 

๒๕๖๑ “สมศ. กาวสูปที่ ๑๙ และการประเมินคณุภาพ

ภายนอกแนวใหมยุค ๔.๐” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด 

คอนเวนชั่น เม่ือ ๙ พ.ย. ๖๑  

 พันเอกหญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร ผช.

ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไปเขาประชุม

วิชาการระดับชาติ ประจําป ๒๕๖๑ “สมศ. กาวสูปที่ 

๑๙ และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหมยุค ๔.๐” 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนช่ัน เมื่อ ๙ พ.ย. ๖๑ 

โดยในชวงบาย พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. 

ฝายวิชาการ ไดไปเขาฟงการบรรยายดวย 
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โครงการพี่ใหญ ครั้งที่ ๒๘ ประจําป ๒๕๖๑ ภาย

ใตธีม “พานองผจญภัยสูโลกใตทองทะเล” พาเด็ก

จากสถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท ปากเกร็ด 

ไป เ ยี ่ยมชมซีไลฟ แบงคอก โอ เชี ่ยน  เว ิร ล  ณ 

ศูนยการคาสยาม พารากอน เม่ือ ๑๐ พ.ย. ๖๑ 

 ชมรมพุทธศาสตร สโมสร นพท.วพม. จัดโครงการ

พี่ใหญ ครั้งที่ ๒๘ ประจําป ๒๕๖๑ ภายใตธีม “พา

นองผจญภัยสูโลกใตทองทะเล”โดย นพท./นศพ.วพม. 

รวมกันพาเด็กจากสถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท ปาก

เกร็ด ไปเย่ียมชมซีไลฟ แบงคอก โอเช่ียน เวิรล ณ 

ศูนยการคาสยาม พารากอน เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๖๑ ในโอกาส

น้ีจึงขอฝากภาพที่นาประทับใจมาใหชมกัน และขอช่ืน

ชมคณะผูจัดฯ และผูสนับสนุนโครงการทุกภาคสวน 

โดยเฉพาะ พลโท รศ. วิโรจน  อารีย กุล ที่ปรึกษา

กิตติมศักด์ิของโครงการน้ี 

 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 

๑๒-๑๘ พ.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๔๖/๖๑)  

 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• ๑๒-๑๓ พ.ย. ๖๑ งานวันนิทรรศการวิชาการ 

รร.จปร. ประจําป ๒๕๖๑ ณ รร.จปร.  
• ๑๒ พ .ย .  ๖๑  ๐๙๐๐ -๑๒๐๐ Workshop 

Feedback and Reflection in Medical Education 
โดยทีมวิทยากรจาก University of Dundee    

• ๑๓ พ.ย. ๖๑ ๐๙๐๐ การประชุม นขต.กศ.วพม. 
ณ หองณีณา-นิรันดร  
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• ๑๔ พ.ย. ๖๑ ผอ.กศ.วพม. และคณะ ตรวจเย่ียม
แพทยเพ่ิมพูนทักษะ ณ รพ.คายสุรนารี  

• ๑๕ พ.ย. ๖๑ ๑๐๓๐ การประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน ที่หองณีณา-นิรันดร  

• ๑๕ พ.ย. ๖๑ ๑๓๓๐ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การควบคุมภายใน ณ โถงนิทรรศการช้ัน ๔ อาคาร
พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๑๖ พ.ย. ๖๑ ๐๙๐๐ ผอ.กศ.วพม. และคณะ 
มัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเตรียมแพทย ที่ คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

  

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 

   ๑๑ พ.ย. ๖๑  

 



8 VOL. 2 NO. 45 (WEEK 45: NOV 5-11, 2018) 
 

 

 

  


