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เน่ืองในโอกาสพระราชพิธบีรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ขอพระองคทรงพระเจริญ  

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขาพระพุทธเจา คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร  
นักเรียนแพทยทหารและศิษยเกา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ 
๑๘ ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และสัปดาหที่  ๓๑  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหัวขอขาวเหตุการณและเรื่อง
สําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี  

รอง จก.พบ. (๑) เปนประธานในพิธีทําบุญตัก
บาตร ประจําเดือนพฤษภาคม ณ บริเวณดานขาง
พระที่นั่งเทวราชสภารมย เม่ือ ๒ พ.ค. ๖๒  

  

 เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๗๐๐ พลตรี ชาญชยั 
ติกขะปญโญ รอง จก.พบ. (๑) ปฏิบัติหนาที่ เปน
ประธานในพิธีทําบุญตักบาตร ประจําเดือนพฤษภาคม 
ณ บริเวณดานขางพระที่น่ังเทวราชสภารมย โดยมี พลโท 
วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ ผอ.ศพม. พลตรี นิมิตร สะโม
ทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ พลตรีหญิง ผศ.จันทรา ศรี
สวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. และ หน.นขต.ศพม. รวมพิธีดวย  

ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย

ยศขาราชการทหารสังกัด รพ.รร.๖/ วพม. ณ หอง

พิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ ๑ 

พ.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๒ พลตรี นิมิตร สะโมทาน 
ผอ.วพม./  รพ.รร .๖ เปนประธานในพิธ ีประดับ
เครื่องหมายยศขาราชการทหารสังกัด รพ.รร.๖/ วพ
ม. ณ หองพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
โดยมี รอง ผอ.รพ.รร.๖ รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร 
หน.สง.ผบช.ใหเกียรติรวมพิธีครั้งน้ีดวย  

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

คณะกรรมการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับ

ตรงของ กสพท ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองระพี 

สาคริก ชั ้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

เม่ือ ๓๐ เม.ย. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการ
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ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงของ 
กสพท ปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หองระพี สาคริก ช้ัน ๓ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา ซึ่งกําหนดวันสอบ
สัมภาษณ คือ วันอังคารที่ ๑๔ พ.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐-
๑๓๐๐ โดยคณะกรรมการฯ ไดรับฟงคําช้ีแจงเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติและแนวทางการสอบสัมภาษณที่จะ
ดําเ นินการในป น้ี  รวมทั้ งทราบวาคณะกรรมการ
อํานวยการฯ จะมีการประชุมในชวงบายเพ่ือพิจารณาผล
รวมกับผลการตรวจรางกายและการตรวจพิเศษอ่ืน ๆ 
กอนที่จะสงผลใหทาง กสพท และ ทปอ. เพ่ือประกาศ
ผลเปนรายบุคคลผานระบบ TCAS ตอไป 

ผอ .กศ .วพม .  เป นประธานคณะอนุกรรมการ

ประ เม ินค ุณภาพกา รศ ึกษาภาย ใน  ภาคว ิช า

อายุรศาสตร กศ.วพม. ณ หองประชุมภาควิชา

อายุรศาสตร ชั ้น  ๓ อาคาร เฉลิมพระเก ียรติฯ 

รพ.รร.๖ เม่ือ ๒ พ.ค. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. เปนประธาน
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. ณ หองประชุมภาควิชา
อายุรศาสตร ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ 
โดย พันเอก อุปถัมภ ศุภสินธุ อจ.หน.ภอย.กศ.วพม. 
และคณาจารยใหการตอนรับและบรรยายสรุปผลการ
ดําเ นินการในปการศึกษาที่ผ านมา โดยหลังจาก
สัมภาษณคณาจารย แพทยประจําบาน และ นพท./

นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ รวมทั้ง จนท. สนับสนุนงานดาน
การศึกษาของภาควิชาฯ คณะอนุกรรมการฯ ไดช่ืนชม
ทีมงานของภาควิชาอายุรฯ ทุกคน ที่ไดมุงมั่นทุมเทใหกบั
งานพัฒนาปรับปรุงทั้งเน้ือหา วิธีจัดการศึกษา การวัด
และประเมินผล รวมทั้งจัดใหมีปจจัยสนับสนุนการศึกษา
ที่ทันสมัยใหแก นพท./นศพ.วพม. ที่หมุนเวียนมาขึ้น
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯ ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดีของ
ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. ในปน้ี ไดแก  
 - การพัฒนาแนวทางการประเมินความกาวหนา
ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๔ ในการพัฒนาทักษะ
สําคัญทางคลินิกตามกรอบแนวคิด EPA เปนรายบุคคล
โดยอาจารย teaching staff และใชสมุดประจําตัว 
นพท. ในการติดตามต้ังแตช้ันปที่ ๔-๖   
 - การพัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตรวจและประเมินการเขียน
รายงานผูปวยของ นพท./นศพ.วพม. สงผลใหระบบการ
ประเมินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 - การพัฒนาระบบการใหขอมูลปอนกลับการ
เขียนรายงานผูปวยแบบรายบุคคลแบบ face-to-face 
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โดยเนนให นพท./นศพ.วพม. ฝกสะทอนคิดสิ่งที่ได
เรียนรูจากการเขียนรายงานแตละฉบับ  
 - การพัฒนาตอยอดกิจกรรมการเรียนรูที่เรียกวา 
consultation round โดยมอบหมายใหอาจารยสราง
กระบวนการเรียนรูผานการมีสวนรวมของ นพท./
นศพ.วพม. เพ่ือใหสามารถสรุปบทเรียนที่ไดรับจากการ
รวมกิจกรรมดังกลาวแตละครั้ง  

รอง  ผอ .วพม .  ฝ ายบร ิหาร  เป นประธานการ

ประดับเครื ่องหมายชั ้นยศสําหรับนายทหารชั ้น

สัญญาบัตรที่ไดรับการเลื่อนชั้นยศ ณ หองประชุม

กองอํานวยการ วพม. เม่ือ ๓๐ เม.ย. ๖๒   

 เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๒ พันเอก ผศ.อารมย ขุน
ภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานการ
ประดับเครื่องหมายช้ันยศและแสดงความยินดีกับ
นายทหารช้ันสัญญาบัตรที่ไดรับการเลื่อนช้ันยศ ณ หอง
ประชุมกองอํานวยการ วพม. โดยมี หน.นขต.กอ.วพม. 
รวมแสดงความยินดีในครั้งน้ีดวย 
 ผูเขารับการประดับยศในครั้งน้ี ไดแก   

- รอยโท ยศวัจน สุดโคตร รรก. หน.ผสก.
กอ.วพม. เลื่อนยศเปน วาที่รอยเอก  

- รอยโทหญิง พรภัทรา จันทฉายา  รรก.ประจํา
แผนก ผตก.กอ.วพม.ปฏิบัติงาน ผปว.
กอ.วพม. เลื่อนยศเปน วาที่รอยเอก 

รอง ผอ.วพม.  ฝายวิชาการ เปนประธานการ
ประชุมคณะทํางานเชิดชูเกียรติอาจารย วพม. ณ 

หองประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒ พ.ค. ๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
การประชุมคณะทํางานเชิดชูเกียรติอาจารย วพม. ณ 
หองประชุม สปค.วพม. ช้ัน ๕ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา โดยพิจารณาเกณฑที่จะใชในการคัดเลือกอาจารย
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับรางวัลครูแพทยดีเดนใน
แตละประเภท  

ผ ช . ผ อ . ว พ ม .  ฝ า ย วิ จั ย  เ ป น ป ร ะ ธ า น
คณะอน ุกรรมการประ เม ินค ุณภาพการศ ึกษา
ภายใน ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม. ณ หองประชุม
ภาควิชาชีวเคมี เม่ือ ๑ พ.ค. ๖๒ 

 เมื่อเวลา ๑๓๐๐ ของวันที่ ๑ พ.ค. ๖๒ พันเอก 
ศ.มฑิรุทธ มุงถ่ิน ผช.ผอ.วพม. ฝายวิจัย เปนประธาน
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม. ณ หองประชุมภาควิชาชีวเคมี 
อาคารเจาฟาเพชรรัตน โดยมีพันเอกหญิง ผศ.อลิสา เสนา
มนตรี อจ.หน.ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม. และคณาจารย 
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ใหการตอนรับ  โดยคณะอนุกรรมการฯ ได ช่ืนชม
คณาจารยของภาควิชาชีวเคมีที่มีความมุงมั่นในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนารูปแบบของกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหแก นพท./นศพ.วพม อยางตอเน่ือง 

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ ที่ไปศึกษาวิชาเลือกที่ 
Uniformed Services University (USU) of 
the Health Sciences ประเทศสหรัฐอเมริกา มี
โ อ ก า ส เ ข า เ ยี ่ย ม ช ม  Val G. Hemming 
Simulation Center ของ USU  

 Dr. Joseph O. Lopreiato ซึ่ ง เ ป น  Medical 
Director ของ Val G. Hemming Simulation Center 
ใหเกียรติตอนรับคณะของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ 
จํานวน ๖ นาย ที่ไปศึกษาวิชาเลือกประสบการณทาง
คลินิก ณ Uniformed Services University (USU) of 
the Health Sciences  

 Dr. Lopreiato เคยใหเกียรติมาเปนวิทยากรใน
การจัด Workshop เรื่ อง Conducting simulation-
based training ใหกับ อจ.วพม. ในการประชุม 2nd 
ICMMS เมื่อป ค.ศ. ๒๐๑๗  

กฎหมายจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายอื่นที ่เ กี ่ยวของ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช
ต้ังแต ๒ พ.ค. ๖๒  
 เมื่อวันที่  ๑ พ.ค. ๖๒ ราชกิจจานุเบกษาได
ประกาศเผยแพรกฎหมายที่ เ ก่ียวของกับการจัดต้ัง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัย และ
นวัตกรรม (อว.) จํานวน ๙ ฉบับ โดยใหมีผลบังคับใช
ต้ังแตวันที่ ๒ พ.ค. ๖๒ สงผลใหกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เริ่มนับหน่ึง และ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะยุติ
บทบาททันท ี 
 มติ ครม. เมื่อ ๗ พ.ค. ๖๒ อนุมัติมอบหมายรอง
นายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) รักษาราชการ
แทนรั ฐ มนตรี ว า ก า รก ร ะทร ว งก า ร อุ ดม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
 หน่ึงในกฎหมายสําคัญ ๙ ฉบับที่ประกาศใช คือ 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งในฐานะ
ที่  ว พ ม .  เ ป น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม จึ งจํ า เปนตองปรับบทบาทให
สอดคลองตามที่กฎหมายฉบับน้ีกําหนดดวย 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๑๙ 
ของป ๒๕๖๒ (๑๙/๖๒) คือ ๖ - ๑๒ พ.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสําคัญในสัปดาหที่  ๑๙ ของป พ.ศ. 
๒๕๖๒ มีดังน้ี   
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• ๗ พ.ค. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุมคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการเรียนรู วพม. ณ 
หองระพี สาคริก ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  

• ๘ พ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประชุม นขต.กศ.วพม. 
ครั้งที่ ๕/๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร 

• ๘ พ .ค .  ๖๒ ๐๙๐๐ -๑๖๐๐ การทบทวน
ยุทธศาสตร รพ.รร.๖ เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร ๕ ป 
และ ๒๐ ป ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  

• ๙ พ.ค. ๖๒ ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาสัมภาษณ
และตรวจรางกายเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตที่ วพม. ผานระบบรับตรงรวมกัน
ของ กสพท (รอบที่ ๓ TCAS) 

• ๑๐ พ.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ โครงการความรูสูประชาชน 
ภาคสิชาเภสัชวิทยา กศ.วพม. ณ หองนิรันดรวิชย ช้ัน ๒ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๑๐ พ.ค. ๖๒ รายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาสัมภาษณ
และตรวจรางกาย รับฟงคําช้ีแจง ตรวจสอบหลักฐาน 
เอกสาร และชําระคาธรรมเนียมการคัดเลือก ณ หองนิ
รันดรวิชย ช้ัน ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๑๑ พ.ค. ๖๒ ผูมีสิทธ์ิเขาสัมภาษณและตรวจ
รางกาย เขารับการทดสอบทางจิตวิทยา และทดสอบ
ความพรอมในการศึกษาแพทยศาสตร ณ หองนิรันดรวิ
ชย ช้ัน ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๑๔ พ.ค. ๖๒ การสอบสัมภาษณ ณ อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา และอาคารเจาฟาเพชรรัตน วพม. 

• ๑๒ พ.ค. ๖๒ โครงการหนวยแพทยอาสาเฉพาะ
ทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ าอ ยูหั ว  ในโอกาสพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมูล นิ ธิธรรมาภิบาลทาง
การแพทย แพทยสภา สถาบันพระปกเกลา กระทรวง
สาธารณสุข และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรร
มาภิบาลทางการแพทย สําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ ๗ 
(ปธพ.๗) ณ โรงพยาบาลพระจอมเกลา และโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี 

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

 

 

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๙ พ.ค. ๖๒ 
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