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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนํา    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ท่ี 34 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับท่ี 
21 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มีดังนี้   
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร วพม. ครั้งที่ 1/ 2563 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ 
ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 20 พ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 0900 วันท่ี 20 พ.ค. 63 พลตร ีสุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดษิฐ ์ผอ.วพม./ รพ.รร.6 เป็นประธานการประชมุ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วพม. ครั้งท่ี 1/ 2563 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมีเร ื่องสําคัญท่ีรับทราบและพิจารณาดังนี้  
  - ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปีการศึกษา 2563 รอบรับตรง
ร่วมกัน รอบ 3 (TCAS รอบท่ี 3) และแผนการรับเพ่ิมเติม
ในรอบท่ี 4  
 -  กลไกการติดตามและประเมินหลักสูตรของ วพม. 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ของแพทยสภา 
(WFME Standards: Area 7)  
 - การขอผ่อนผันสําหรับนักศึกษาแพทย์ท่ีเดินทางข้าม
จังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
 - กสพท มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบ e-learning 
เพ่ือให้ นศพ. ของทุกสถาบันเข้ามาเรยีนรู้ร่วมกัน โดยขอ
ความร่วมมือจากทุกสถาบันให้ส่งบทเรยีนออนไลน์เพ่ือ
นําเข้ามาอยู่ใน platform ดังกล่าว  

 -  การปรับปรุงรายชื่อผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 
พ.บ.วพม. ปีการศึกษา 2562  
 - รายงานผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้อง
กับประกาศ ศธ. เร ื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตร ี
สาขาวชิาแพทยศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐานสากลของ
การศึกษาแพทยศาสตร์ (TMC.WFME.BME Standard 
(2017))  
 - รายงานความคืบหน้ าการพัฒนาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของ วพม.  
 - ความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรฯ ระดับปร ี
คลินิกและระดับคลินิก ในปีการศึกษา 2562  
 - ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
 - แผนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) ปีการศึกษา 2562  
 - แผนพัฒนาหลักสูตรฯ ระดับปรคีลินิกและระดับ
คลินิก ปีการศึกษา 2563  
 - รายงานความก้าวหน้าของการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ปีการศึกษา 2562  
 - แผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก วพม.  
 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนิสิตเตรยีมแพทย์ ม.
เกษตรศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 
2562 
 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ นพท./นศพ.วพม. ชั้น
ปีท่ี 2-6 ปีการศึกษา 2562  
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 - สรุปผลการสอบท่ีสําคัญ ปีการศึกษา 2562 ไดแ้ก่  
  : การสอบประมวลความรอบรู้ของ วพม.  
  : การสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนท่ี 1-3 ประจําปี 2562-63 
 - สรุปผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต วพม. ประจําปี
การศึกษา 2562  
  - สรุปผลการประชุมร่วม ม.เกษตรศาสตร์ และ วพม. 
ปีการศกึษา 2562  
 - สรุปผลการฝึก กฝร.รอ./ เหล่าทัพ ปี 2563  
 - ร่างนโยบายด้านการศึกษา วพม. ปีการศึกษา 2563 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาเภสัชวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์  โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 18 พ.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 18 พ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. เป็นประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิา
เภสัชวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ถ่ ายทอดจากห้ องประชุ ม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี  
พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถ่ิน หน.ภาควชิาเภสัชวทิยา กศ.วพม. 
บรรยายสรุปภาพรวมการจัดการศึกษาในปกีารศึกษา 2562 
หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./
นศพ.วพม. และคณาจารย์ ในช่วงท้ายคณะกรรมการฯ ได้

รายงานผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาให้ทางภาควชิา
ทราบส่ิงท่ีทําได้ดีและโอกาสในการพัฒนาต่อเนื่อง 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. 
ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 19 พ.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 19 พ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศร สีวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. เป็นประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาเวช
ศาสตร์ทหารและชุมชน กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้ห้อง
ประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย
มีพันเอก ผศ. ราม รังสินธ์ุ หน.ภาควชิาเวชศาสตร์ทหารและ
ชุมชน กศ.วพม. บรรยายสรุปภาพรวมการจัดการศึกษาในปี
การศึกษา 2562 หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.
ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. และคณาจารย์ ในช่วงท้ายคณะ
กรรมการฯ ได้รายงานผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาให้
ทางภาควชิาทราบส่ิงท่ีทําได้ดีและโอกาสในการพัฒนา
ต่อเนื่อง 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สัมภาษณ์นิสิตเตรยีมแพทย์ชั้นปีที่ 1 ที่สมัครขอรับทุน 
ทบ. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 21 พ.ค. 63 
 เมื่อเวลา 0800 ของวันท่ี 21 พ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
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ประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์นิสิตเตรยีมแพทย์ชั้นปีท่ี 1 
ท่ีสมัครขอรับทุน ทบ. เพ่ือเป็นนักเรยีนแพทย์ทหาร วพม. 
ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา เพ่ือแนะนําระบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ รวมท้ัง
ระเบียบและข้ันตอนต่าง ๆ ของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์และ
อาจารย์ผู้สัมภาษณ์   
 หลังเสร็จส้ินการประชุมฯ คณะกรรมการสัมภาษณ์
ท้ังสองชุดได้แยกย้ายเข้าห้องประชุมกลุ่มย่อย LRC ชั้น 3 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เพ่ือดําเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่าน
ระบบออนไลน์  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการหลกัสตูร 
ระดับคลินิก ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meetings ถ่ายทอดจากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 21 พ.ค. 63  
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 21 พ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตร ระดับคลินิก ผ่านระบบออนไลน์โดย
ใช้ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ถ่ ายทอดจาก
ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา ท่ี
ประชุมฯ รับทราบความก้าวหน้าของการพัฒนารูปแบบการ
เรยีนการสอน การวัดและประเมินผลของภาควชิาต่าง  ๆ
ในช่วงแรกของภาคการศึกษาท่ี 1 ซ่ึงจําเป็นต้องจัดการเรยีน
การสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยเน้นการเรยีนรู้ท่ีมอบหมายให้
นักเรยีนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรยีนรู้แบบกลุ่มย่อย และ
เน้นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรยีนเพ่ือนําผลท่ีได้มา
ปรับแผนการจัดการเรยีนการสอนให้มีความเหมาะสมต่อไป  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานคณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิาสูติศาสตร์นรเีวชวทิยา 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings ถ่ายทอดจากห้องประชมุ สปค.วพม. ชั้น 5 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 18 พ.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันท่ี 18 พ.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิา

สูติศาสตร์นรเีวชวทิยา กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดย
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา มีพันเอก กฤษฎา ศรธีนภัครางกูร 
หน.ภาควชิาสูติศาสตร์นรเีวชวทิยา กศ.วพม. บรรยายสรุป
ภาพรวมการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หลังจาก
นั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. 
แพทย์ประจําบ้าน และคณาจารย์ ในช่วงท้ายคณะ
กรรมการฯ ได้รายงานผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาให้
ทางภาควชิาทราบส่ิงท่ีทําได้ดีและโอกาสในการพัฒนา
ต่อเนื่อง 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม นขต.
กอ.วพม. ประจําเดอืน พ.ค. ณ ห้องประชมุกองอํานวยการ ชัน้ 
3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 19 พ.ค. 63  

 เมื่อเวลา 1000 ของวันท่ี 19 พ.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุม นขต.กอ.วพม. ประจําเดือน พ.ค. ณ ห้องประชุม
กองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดย
สาระสําคัญของการประชุมมีดังนี้  
 - การติดตามโครงการก่อสร้างต่าง ๆ (ยย.ทบ.) 
โครงการเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า (กฟน.) 
และโครงการติดตั้งเคร ื่องปรับอากาศ (สมาคมผู้ปกครองฯ) 
 - แผนการสัมภาษณ์นิสิตเตรยีมแพทย์ท่ีสมัครขอรับ
ทุน ทบ. เพ่ือเปน็ นพท.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ 
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หน่วยสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2562  
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 - แผนการรายงานตัว สอบสัมภาษณ์ และตรวจ
สุขภาพ เพ่ือรับบุคคลเข้าศึกษาฯ รอบ 4 
 - การเร่งรัดดําเนินโครงการประชุม อบรม สัมมนา
ฯ ประจําปงีบประมาณ 2563 ในส่วนของ กอ.วพม.  
 - การเตรยีมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 
มิถุนายน 2563 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ กศ.วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ถ่ายทอดจากห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา เมื่อ 22 พ.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันท่ี 22 พ.ค. 63 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
กศ.วพม. ผ่านระบบออนไลน์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา มีพันเอก 
มานพ ชัยมัติ หน.ภาควชิากายวภิาคศาสตร ์กศ.วพม. บรรยาย
สรุปภาพรวมการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หลังจาก
นั้นเป็นการสัมภาษณ์ จนท.ภาควชิา นพท./นศพ.วพม. และ
คณาจารย์ ในช่วงท้ายคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการ
ประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาให้ทางภาควชิาทราบส่ิงท่ีทําได้ดี
และโอกาสในการพัฒนาต่อเนื่อง 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นผู้แทนผู้บรหิาร วพม. เข้า
ประชุมคณะทํางานพิจารณาการชดใช้ค่าปรับของ นพท. และ 
นรพ. กรณีพ้นสภาพจากการเป็นนักเรยีนก่อนการสําเร็จ

การศึกษาหรอืผิดสัญญา ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๑) 
กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ 22 พ.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันท่ี 22 พ.ค. 63 พลเอก ณฐ
พนธ ์ศรสีวัสดิ ์ที่ปรกึษาพเิศษกองทัพบก (๑) เป็นประธาน
การประชุมคณะทํางานพิจารณาการชดใช้ค่าปรับของ 
นพท.วพม. และ นรพ.วพบ. กรณีพ้นจากความเป็นนักเรยีน
ก่อนสําเร็จการศึกษา หรอืผิดสัญญา ณ ห้องประชุมกรม
กําลังพลทหารบก ๑ กองบัญชาการกองทัพบก โดยมี พัน
เอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นผู้แทน
ผู้บรหิาร วพม. เข้าประชุม ท่ีประชุมมีข้อสรุปท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1) ให้ปรับคุณสมบัติของผู้ ค้ํ าประกัน เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2548 โดย
ให้ “ผู้ค้ําประกัน” ต้องเป็นบิดา หรอืมารดาของผู้ทําสัญญา 
โดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการทําสัญญาค้ํา
ประกัน ถ้าไม่มีท้ังบิดาและมารดา ให้พ่ี หรอืน้องร่วมบิดา
หรอืมารดาของผู้ทําสัญญา เป็นผู้ค้ําประกัน โดยไม่ต้อง
แสดงหลักทรัพย์ประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน ถ้าไม่มี
บิดาหรอืมารดา และพ่ีหรอืน้อง ให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ ค้ํา
ประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ หรอืพิจารณาความสามารถใน
การใช้หนี้จากฐานะและรายได้  
 2) ให้ปรับลดค่าปรับของ นพท.วพม. กรณีพ้นจาก
ความเป็นนักเรยีนก่อนสําเร็จการศึกษา หรอืผิดสัญญา 
จากเดิมท่ีกําหนดไว้ 2,367,625.- บาท เป็น 1,215,945.- 
บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยส่ีสิบห้า
บาทถ้วน) ท้ังนี้ให้มีผลบังคับใชกั้บผู้ท่ีจะทําสัญญาเข้าเป็น 
นพท.วพม. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมี
คําส่ังเปลี่ยนแปลง   
 3) สําหรับ นศพ.วพม. ซ่ึงต้องทําสัญญาเข้าเป็น
นักศึกษาเพ่ือศึกษาวชิาแพทยศาสตร์ ยังคงอัตราค่าปรับ
กรณีผิดสัญญาไว้เช่นเดิม คือ 400,000.- บาท โดยให้ใช้
คุณสมบัติของผู้ค้ําประกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
พ.ศ. 2548  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 22 ของปี 
พ.ศ. 2563 (22/63) คือ 25-31 พ.ค. 63  
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 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห์ท่ี 35 ของปีงบประมาณ 
2563 มีดังนี้   

• 25 พ.ค. 63 0900 การประชุมคณะกรรมการทํา
สัญญาเข้าเป็น นพท./นศพ.วพม. ปีการศึกษา 2563 ณ 
ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 25 พ.ค. 63 1030 การประชุมหารอื เร ื่อง แผนการ
ฝึกทางทหารในภาวะนิวนอร์มัล สําหรับ นพท./นศพ.วพม. 
ในปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพม.  

• 25 พ.ค. 63 1330 การประชมุหารอื เร ื่อง การจัดทํา
ระเบียบการใช้เคร ื่องปรับอากาศและอัตราค่าปรับกรณี
อัตราการใช้ เกินกว่าท่ี กําหนด ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม.   

• 27 พ.ค. 63 1000 การประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 ตึก
อํานวยการ วพม.  

• 27 พ .ค .  63 1330 การประชุ ม  นขต . วพม . 
ประจําเดือน พ.ค. ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 28 พ.ค. 63 1330 การประชุมคณะทํางาน EdPEx 
Task Force หมวด 1 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings ถ่ ายทอดจากห้ องประชุ ม 
สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 29 พ.ค. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. 
รอบ 4 ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชัน้ 3 ตึกอํานวยการ 
วพม. 
 

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

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   31 พ.ค. 63   
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