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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๔๗ นับเปนสัปดาหที่ ๘  ของปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่องสําคัญที่
นาสนใจ ดังน้ี    

จก .พบ .  เ ป นป ร ะ ธ าน ในพ ิธ ีเ ป ด ก า รปร ะช ุม

วิชาการพระมงกุฎเกลา ครั้งที่ ๔๖ ณ หองประชุม

ใหญ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ ๒๐ 

พ.ย. ๖๑  

 เมื่อเวลา ๐๘๓๐ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๑ พลโท ชาญ
ณรงค นาคสวัสดิ์ จก.พบ. เดินทางมาเปนประธาน
ในพิธีเปดการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกลา ครั้งที่ 
๔ ๖  ภ า ย ใ ต ห ัว ข อ ห ล ัก  “Tough & Tech in 
Medicine” ณ หองประชุมใหญ ชั ้น  ๑๐ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ  รพ.พระมงกุฎเกลา โดยมีคณะ
ผูบังคับบัญชาของกรมแพทยทหารบก และ นขต. 
ศพม. ใหการตอนรับ 

 Highlights ของหัวขอการประชุมในปน้ี ไดแก 
๑) ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ ร.๖ ในหัวขอ เสนารักษ
สนาม โดย พลเอก ชายชาญ ตาตะนันทน ๒) การ
อ ภิ ป ร า ย ห มู ใ น หั ว ข อ  Multidisciplinary team 
doctors from Wild Boars lesson: What we 
should know แ ล ะ  From tsunami tragedy to 
Tham Luang Rescue Mission: What we have 
changed ๓) นิทรรศการทางการแพทยที่จัดแสดง
โปสเตอรผลงานวิจัยและสื่อคอมพิวเตอรสนับสนุนการ
เรียนการสอน การบริหาร และการวิจัย ๔) การบรรยาย
ในหัวขอ MOOCs: สื่อดิจิตอลเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต, 
Genome: Precision medicine, Disruptive 
technology in healthcare, Integrated artificial 
intelligence for pharmaceutical service, ชุ ด
ห อ งป ฏิ บั ติ ก าร เคลื่ อนที่ เ ร็ ว  และการป ฏิ บั ติ ใน

สถานการณ โรคระบาดรายแรง  ๕) การนําเสนอ
ผลงานวิจัยของ นพท.วพม. และ นรพ.วพบ.  

จก.พบ. เปนประธานในพิธ ีวางพวงมาลาและ

ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราช

เจา ณ พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพิธีสงฆ ณ พระที่นั่ง

เทวราชสภารมย เม่ือ ๒๕ พ.ย. ๖๑ 

 พลโท ชาญณรงค นาคสวัสด์ิ จก.พบ. เปน

ประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เน่ืองใน

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา ณ พระบรมราชานุสาวรีย 
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพิธีสงฆ ณ 

พระที่น่ังเทวราชสภารมย เมื่อชวงเชาวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๑ 

โดยมีอาจารยอาวุโสและแขกผูมีเกียรติ รวมทั้งผูแทน

หนวยตาง ๆ รวมพิธีอยางคับคั่ง สําหรับผูแทนของ วพม. 

ในการวางพวงมาลาประกอบดวย ผอ.วพม. ผอ. 

กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ.วพม. ฝาย

วิชาการ คณาจารย และ นพท.วพม.     

ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานตรวจประเมินและ

รับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ   

เครือขาย ๑๐ ของแพทยสภา ณ โรงพยาบาลคาย

จิรประวัติ กองทัพภาคที่ ๓ เม่ือ ๑๙ พ.ย. ๖๑  

 พล.ต.หญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. 
กศ.วพม.  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินและรับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูน
ทักษะ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม เครือขายที่ ๑๐ 
เดินทางไปตรวจประเมินโรงพยาบาลคายจิรประวัติ 
จังหวัดนครสวรรค โดยมี พันเอก รังสิกร เกตุพงศ รอง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการตอนรับ มีแพทยเพ่ิมพูน
ทักษะ ปฏิบัติงานจํานวน ๔ นาย (ลาออกไป ๑ นาย) 
เปนบัณฑิตจาก วพม. ทั้งหมด ผลการตรวจประเมินอยู
ในเกณฑดี และมีศักยภาพที่จะรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 
ในป ๒๕๖๒ ได ๖ นาย  

ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานตรวจประเมินและ

รับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

ในส ังก ัดกระทรวงกลาโหม เคร ือข าย  ๑๐ ณ 

โรงพยาบาลคายสมเด ็จพระนเรศวรมหาราช 

กองทัพภาคที่ ๓ เม่ือ ๒๐ พ.ย. ๖๑  

 พล.ต.หญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. 

กศ.วพม.  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ

ประเมินและรับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูน

ทักษะ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม เครือขายที่ ๑๐ 

เดินทางไปตรวจประเมินโรงพยาบาลคายสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี วุฒิไชย 

อิศระ ผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการตอนรับ มีแพทย

เพ่ิมพูนทักษะ ปฏิบัติงานจํานวน ๗ นาย มีบัณฑิตจาก 

วพม. ๖ นาย และจุฬาฯ ๑ นาย ผลการตรวจประเมิน 
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อยูในเกณฑดีมาก แพทยเพ่ิมพูนทักษะไดทําหัตถการ

ระดับ ๒ จํานวนมาก และมีศักยภาพที่จะรับแพทย

เพ่ิมพูนทักษะ ในป ๒๕๖๒ ได ๘ นาย 

ผอ.กศ .วพม.  เป นประธานตรวจประเมินและ

รับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

ในส ังก ัดกระทรวงกลาโหม เคร ือข าย  ๑๐ ณ 

โรงพยาบาลคายสุรศักดิ์มนตรี กองทัพภาคที่ ๓ 

เม่ือ ๒๑ พ.ย. ๖๑  

 พล.ต.หญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. 

กศ.วพม.  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจ

ประเมินและรับรองศักยภาพสถาบันปฏิบัติงานเพ่ิมพูน

ทักษะ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม เครือขายที่ ๑๐ 

เดินทางไปตรวจประเมินโรงพยาบาลคายสุรศักด์ิมนตรี 

จังหวัดลําปาง โดยมี พันเอก อรรณพ ธรรมลักษมี 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลใหการตอนรับ มีแพทยเพ่ิมพูน

ทักษะ ปฏิบัติงานจํานวน ๕ นาย เปนบัณฑิตจาก วพม. 

ทั้งหมด ผลการตรวจประเมินอยูในเกณฑดี แตคณะ

กรรมการฯ ขอให ไปขึ้ น เวรสู ติฯ  และกุมารฯ ที่

โรงพยาบาลลําปางเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดหัตถการในระดับ 

๒ มากขึ้น และมีศักยภาพที่จะรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะ 

ในป ๒๕๖๒ ได ๖ นาย 

รอง  ผอ .วพม .  ฝายบร ิหาร  เป นประธานการ

ประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน พ.ย. ๖๑ ณ หอง

ระพี สาคริก เม่ือ ๒๑ พ.ย. ๖๑ 

 พันเอก ผศ. อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. 
ฝ ายบร ิหาร  เปนประธานการประชุม นขต.วพม. 
ประจําเดือน พ.ย. ๖๑ ณ หองระพี สาคริก เมื่อ ๒๑ พ.ย. 
๖๑ โดยสาระสําคัญของการประชุม มีดังน้ี  

- วพม. จะนําแนวคิดการสงเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือพัฒนาอาจารยสูความเปนมืออาชีพทางดานการ
เรียนการสอน (PSF) ของ สกอ. มาสูการปฏิบัติในป
การศึกษาน้ี กลุมเปาหมาย คือ อาจารยใหมที่มีอายุงาน
นอยกวา ๕ ป โดยม ีอจ.หน.ภาควิชา เปนอาจารยพ่ีเลี้ยง  

- วพม. จะปรับปรุงระเบียบการขอตําแหนง
วิชาการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบ กห. และ 
กพอ. ป ๖๐ คาดวาจะสามารถเสนอเขา สภา วพม. 
อนุมัติใชในตนป ๖๒ ซึ่งสาระสําคัญของระเบียบใหมของ 
ทบ. คือ การปลดล็อคช้ันยศ และการรับเงินประจํา
ตําแหนง ควบกับเงินประจําตําแหนงวิชาการ 

- ดานเ ชิดชู เ กียร ติอาจารย  ในป น้ีจะเ พ่ิม
ประเภทรางวัล ขอใหแตละภาควิชาเตรียมเสนอช่ือ
อาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

- สปค. จัดอบรมหลักสูตร QA in Medical 
Education ใหแกอาจารยใหมที่อายุงานนอยกวา ๕ ป 
วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑  

- กํ าหนดจั ดมหกรรมคุณภาพการศึ กษา 
เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๒ ภายใต
หัวขอหลัก การเรียนรูผานเครือขาย: การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนของการศึกษาที่มุงเนนผลลัพธ วันที่ ๒ 
ส.ค. ๖๒ โดย วพม. เปนเจาภาพ 
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- พลตรี  ปยพันธ  ชีรานนท  ที่ปรึกษา ผอ. 
กศ.วพม. เปนผูแทน จก.พบ. ไปประชุม International 
working group (IWG) of the International 
Committee of Military Medicine ณ กรุงบรัสเซลส 
ประเทศเบลเย่ียม 

ร อ ง  ผ อ . ว พ ม .  ฝ า ย ว ิช า ก า ร  ไ ป ป ร ะ ช ุม

คณะอนุกรรมการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาตอฯ ระบบรับตรงของ  กสพท ปการศึกษา 

๒๕๖๒ เม่ือ ๒๐ พ.ย. ๖๑  

 พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ ไปประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอฯ ระบบรับตรงของ  กสพท 
ปการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๑ มีสาระสําคัญดังน้ี 

- การสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอฯ ระบบ
รับตรงของ กสพท ปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนสวนหน่ึงของ
ร ะ บ บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ก ล า ง บุ ค ค ล เ ข า ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษา (TCAS 62) 

- ในปน้ี ทปอ. จัดทําโปรแกรมคนหาขอมูลการ
รับสมัครของสถาบันที่เขารวมระบบ TCAS ประจําป 
๒๕๖๒ ที่เรียกวา TREQ (TCAS Requirement) ซึ่งอยู
ในเว็บ http://mytcas.com/   

- ยอดนักเรียนที่ วพม. จะรับผาน TCAS รอบ 
๓ คือ ๙๕ คน แบงเปนชาย ๕๗ คน หญิง ๓๘ คน กรณี
ลําดับสุดทายคะแนนเทากัน จะรับเพ่ิม ๑ คน (ทั้งชาย
และหญิง) สําหรับ TCAS รอบ ๔ รับจํานวน ๕ คน 
แบงเปนชาย ๓ คน หญิง ๒ คน   

- ปน้ีมีผูสมัครที่จะเขาสอบวิชาเฉพาะ กสพท 
จํานวน ๔๒,๗๑๖ คน (ใกลเคียงกับทุกป) โดยสนามสอบ
ใน กทม. มี ๔ แหง (จุฬาฯ มธ. ศิริราช และ ม.สวนดุสิต 
(รามาฯ) และ ตจว. มี ๗ แหง (เชียงใหม ขอนแกน 
สงขลา พิษณุโลก อุบลฯ ชลบุรี และ นครราชสีมา) 
กําหนดสอบ คือ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๒   

ผอ.กศ.วพม.  เป นประธานเป ดการประชุมเช ิง

ปฏิบ ัต ิการ เรื ่อง EdPEx criteria: An update ณ 

โถงนิทรรศการ ชั ้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช

วิทยา เม่ือ ๒๒-๒๓ พ.ย. ๖๑ 

 พล.ต.หญิง ผศ.  จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. 
กศ.วพม. เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง EdPEx criteria: An update ณ โถงนิทรรศการ 
ช้ัน ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒๒-๒๓ พ.ย. 
๖๑ โดยมี พันเอกหญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร ผช.
ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพการศึกษา/ หน.สปค.วพม. 
เปนผูกลาวรายงานฯ  
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 การประชุมน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขาประชุมนํา
ความรูความเขาใจเก่ียวกับเกณฑ EdPEx  ไปพัฒนาการ
บริหารจัดการการศึกษาระดับภาควิชา ตลอดจน
ระบบปฏิบัติการของหนวยสนับสนุน เพ่ือใหมีผลลัพธ
ของการดําเนินการที่ดีขึ้นอยางตอเน่ือง โดยวิทยากร
หลัก คือ พันเอก ผศ. ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ 

นพท .วพม .  และอาจารย นํา ผล งานว ิจ ัยทาง

แพทยศาสตรศ ึกษาไปนํา เสนอในการประชุม 

Annual European Conference on 

Assessment in Medical Education 2018 

ณ เมืองบรากา ประเทศโปรตุเกส 

 นพท. สกานต เจริญสกุลไทย และพันตรี อนุ
พงษ กันธิวงค อจ.ภภว.กศ.วพม. นําโปสเตอรผลงานวิจัย 
๒ เรื่อง ไปนําเสนอในการประชุม Annual European 
Conference on Assessment in Medical 
Education 2018 (EBMA 2018) ที่ เ มื อ ง บ ร า ก า 
ประเทศโปรตุเกส ไดแก  

 

 - Using social media during group 
readiness assessment test to promote student 
achievement about EKG application in TBL 
session 
 - Assessment of peers’ teaching and self-
learning through clinical years: Medical 
students’ perspective   

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๒๖ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๔๘/๖๑)  
 กิจกรรมสําคญัในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   

• ๒๖ พ.ย. ๖๑ ๑๐๐๐ การประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร วพม. ณ หองระพี สาคริก  

• ๒๖ พ.ย. ๖๑ จัดสอบ MEQ ใหแก  นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ 

• ๒๖-๓๐ พ.ย. ๖๑ การอบรมผูประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําป งป. ๖๒ (ยศ.ทบ.) ณ รร.กง.กง.ทบ. 

• ๒๗ พ.ย. ๖๑ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ สอบ
ภาษาอังกฤษของ ยศ.ทบ. ที่หองปฏิบัติการฯ ศสท.  

• ๒๗ พ.ย. ๖๑ ๑๑๐๐ ผูบริหาร วพม. พบ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖  

• ๒๘ พ.ย. ๖๑ ๑๓๐๐-๑๖๓๐ จัดสอบ OSCE 
ใหแก นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ ที่หองตรวจโรค กอง
โสต นาสิก ลาริงซวิทยา กองสูติศาสตร นรีเวชวิทยา 
และกองกุมารเวชกรรม รพ.รร.๖ 

• ๒๙ พ.ย. ๖๑ ผอ.กศ.วพม. และคณะ ตรวจเย่ียม
แพทยเพ่ิมพูนทักษะ ณ รพ.คายจักรพงษ กองทัพภาคที่ 
๑ จว. ปราจีณบุรี 
  

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

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 

   ๒๕ พ.ย. ๖๑  


