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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 41 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับที่ 
28 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
จก.พบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกและ
บรรจุบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลนเพื่อ
รองรับภารกิจสนับสนุนการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สนามสอบ วพม. เมื่อ 
10 ก.ค. 63 

 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ในฐานะประธาน คกก. อํานวยการฯ  
เดินทางมาตรวจเย่ียมการสอบคัดเลือกและบรรจุบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลนเพื่อรองรับภารกิจ
สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 ที่สนามสอบ วพม. ที่ห้องนิรันดร์วชิย โถง
นิทรรศการ ห้องประชุมมงกุฎเวช (อาคารพระมงกุฎเกล้า
เวชวทิยา) ห้องสดศร ีและห้องบรรยาย อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน โดยมี พลตร ีผศ.อารมย์ ขุนภาษี เสธ.ศพม. พันเอก 
ผศ.ดุสิ ต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ ายบร ิหาร และ
คณะกรรมการดําเนินการฯ เป็นผู้ช้ีแจงข้ันตอนและวธีิการ
ปฏิบัติสําหรับผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
 สําหรับภารกิจที่ วพม. ได้รับมอบหมายในคร้ังนี้
ประกอบด้วย  
 - สถานที่เก็บตัวคณะกรรมการออกข้อสอบภาค
วชิาการ สําหรับการสอบคัดเลือกพยาบาล  

 - จัดพิมพ์ข้อสอบสําหรับการสอบคัดเลือกพยาบาล
และกระดาษคําตอบสําหรับการสอบทั้งหมด    
 - ระบบบรหิารจัดการสนามสอบภาควชิาการสําหรับ
การสอบคัดเลือกเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และผู้ช่วย 

พยาบาล (คัดกรองอุณหภูมิ ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าสอบ  
ที่นั่งสอบ การแจกจ่ายข้อสอบ/ รวบรวมกระดาษคําตอบ) 
 - ตรวจข้อสอบและรายงานผลคะแนน  
 - สนับสนุนกําลังพลไปสนับสนุนการสอบสัมภาษณ์
และการทดสอบสุขภาพจิตที่ รพ.รร.6 
 - ห้องติดตามสถานการณ์ (War room) สําหรับ
คณะกรรมการดําเนินการจัดสอบฯ 
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ผอ.ศพม. ในฐานะประธานคณะกรรมการอํานวยการ
จัดการสอบภาควชิาการเพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน เดินทางมาติดตาม
สถานการณ์การสอบคัดเลอืกฯ ณ ห้องระพี สาครกิ ชัน้ 3 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อ 9 ก.ค. 63 

 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 63 พลโท ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. 
ในฐานะประธานคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกและ
บรรจุบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน เดินทางมา
ติดตามสถานการณ์การสอบคัดเลือกฯ ณ ห้องระพี สาครกิ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี พลตร ีผศ.
อารมย์ ขุนภาษี เสธ.ศพม. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และรอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การ
ต้อนรับและรายงานผลการดําเนินการข้ันตอนให้ทราบ
หลังจากได้เดินตรวจเย่ียมในช่วงก่อนเร ิ่มการสอบ   
 ที่ประชุมฯ ได้ทบทวนผลการปฏิบัติและปรับปรุง
แนวทางการดําเนินการในวันที่สองของการสอบ ซ่ึงจะมี
จํานวนผู้เข้าสอบเพิ่มข้ึนจากวันแรก โดยเฉพาะการจัดพื้นที่
สําหรับให้ผู้เข้าสอบเข้าแถวใต้อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยาและที่ ช้ัน 1 ของอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน และการ
ปฏิบัติตามแนวทางการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอืเช้าวันพุธ เพื่อ
เตรยีมความพร้อมสําหรับภารกิจที่ วพม. ได้รับมอบหมาย
ให้สนับสนุนการสอบคัดเลือกและบรรจุบุคลากรทาง
การแพทยท์ีม่คีวามขาดแคลน ณ ห้องณีณา-นรัินดร์ ชัน้ 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 8 ก.ค. 63  

 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 8 ก.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมหารอืเช้าวันพุธ เพื่อเตรยีมความพร้อมสําหรับการ
ดําเนินการตามภารกิจที่  วพม. ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการอํานวยการจัดการสอบคัดเลือกและบรรจุ
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความขาดแคลน ณ ห้องณีณา-
นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีพันเอก 
ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ในฐานะประธาน 
คกก.ดําเนินงานจัดการสอบฯ ของ วพม. เข้าประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
เป็นผู้รายงานสิ่งที่ได้ดําเนินการไปแล้ว เพื่อเตรยีมความ
พร้อมสําหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ โดย
มีกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ช้ีแจง โดยเฉพาะ หก.กสน.วพม. 
หน.ผธก.กพ.กอ.วพม. หน.บก.กศ.วพม. หน.ผปว.กอ.วพม. 
รรก.หน.ผฝว.กสน.วพม. โดยที่ประชุมฯ ได้ชมวดีิโอคลิป
แนะนําข้ันตอนการปฏิบัติสําหรับผู้เข้าสอบที่ทางแผนก
เคร ื่องช่วยฝึกฯ จัดทําข้ึน ซ่ึงได้ส่งไปให้ รพ.ทบ. ทั้ง 37 
แห่ง เพื่อแจ้งให้แก่ผู้ เข้าสอบทุกคนทราบและสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดอืน ก.ค. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย หน.ภาควชิา ส่วนหนึ่งเข้าประชุม
ผ่ านระบบออนไลน์ โดยใช้ โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings เมื่อ 8 ก.ค. 63 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 8 ก.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุม นขต.กศ.วพม. ประจําเดือน ก.ค. ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย หน.
ภาควชิา ส่วนหนึ่งเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings สาระสําคัญจากการ
ประชุมมีดังนี้  

- นโยบายด้านการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563  
- ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต ปีการศึกษา 2563 รอบ 3 และรอบ 4 (TCAS) 
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- รายงานผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม 
จํานวน 1 นาย  

- ผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2-5 ปี
การศึกษา 2562       

- ประกาศแพทยสภา เร ื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถ
ในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพเวช
กรรม (ฉบับที่ 2)  

- ศรว. กําหนดการจัดสอบข้ันตอนที่  1-3 สําหรับ
ผู้สําเร็จการศึกษาช้ันปีที่ 6/ 2562 และการจัดสอบข้ันตอนที่ 
1 และ 2 ให้กับผู้ที่ เรยีนจบช้ันปีที่  3 และช้ันปีที่  5 ปี
การศึกษา 2562  

- กําหนดจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครอืข่าย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. 63 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของผู้เรยีน
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ไปทวนสอบฯ รายวชิา โสต นาสกิ 
ลารงิซ์วทิยา (วพมสล 501) โดยถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม 
Zoom Cloud Meetings จากห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 8 ก.ค.  63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 8 ก.ค.  63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ไปทวนสอบ
ฯ รายวชิา โสต นาสิก ลารงิซ์วทิยา (วพมสล 501) โดย
ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings จาก
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพ
ม. โดยมีพันเอก เรอืงวทิย์ ตันติแพทยางกูร เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ ในโอกาสนี้พันเอก สุธี รัตนาธรรมวัฒน์ หน.
ภาควชิาโสต นาสิก ลารงิซ์วทิยา ได้บรรยายสรุปข้อมูล
เบ้ืองต้นให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
 คกก.ทวนสอบฯ ช่ืนชมที่  คกก.รายวชิา ใช้ IT 
Platform ที่หลากหลายในการออกแบบการสอน เช่น
Microsoft Team, Google classroom, Moodle ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการเรยีนการสอน PBL/CBL เป็น
ภาษาอังกฤษ และนําข้อคิดเห็นของผู้เรยีนมาพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

ผอ.กศ.วพม. เ ป็นประธานการสัมภาษณ์ นพท./
นศพ.วพม . ชั้น ปีที่  6 ที่ สมัครเป็นแพทย์ใช้ทุนที่
ภาควชิาปรคีลินิก ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 10 ก.ค. 63 

 เมื่อเวลา 0800  ของวันที่ 10 ก.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ. จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
สัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ที่สมัครเป็นแพทย์ใช้
ทุนที่ภาควชิาปรคีลินิก ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 ในปีนี้มี นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 จํานวน 5 นาย 
สมัครขอเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ภาควชิาปรคีลินิก ได้แก่  

- นพท. เสฏฐพงศ์ เลิศสกุลบรรลือ (ภภว.กศ.วพม.) 
- นพท. ธีรโชติ ทัดมาลัย (ภสว.กศ.วพม.)  
- นศพ. ธนธิป แสงกูล (ภทช.กศ.วพม.)  
- นพท. ก้าวภิภัทร์ ธรรมสูน (กปค.วพม.) 
- นพท. ไกรรนิ ภัทรกิจธรรม (ภทช.กศ.วพม.)  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมกรรมการ
คุมสอบภาควชิาการ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 9-10 ก.ค. 63 
 เมื่อวันที่ 9-10 ก.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมกรรมการคุม
สอบภาควชิาการ เพื่อคัดเลือกเทคนิคการแพทย์และพยาบาล 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
โดยมี พันเอก รศ.สุธี พานิชกุล ทําหน้าที่แนะนําแนวทางและ
ข้ันตอนการปฏิ บั ติสํ าหรับกรรมการคุมสอบฯ โดยมี
สาระสําคัญดังนี ้
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  - อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ 
 - รับข้อสอบจากตําบลแจกจ่ายข้อสอบ 
 - ตรวจหลักฐานก่อนอนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ 
 - อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติในห้องสอบ 
 - เร ิ่มสอบตามเวลาที่กําหนด โดยเทียบเวลาให้ตรงกับ
มาตรฐานเวลาของประเทศไทย  
 - ให้ผู้เข้าสอบทุกคนลงนามใบลงนามผู้เข้าสอบ  
 - สิ้นสุดการสอบตามเวลาที่กําหนด 
 - ตรวจนับกระดาษคําตอบและข้อสอบ 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือก “ครูแพทย์ดีเด่น” 
ประเภทต่าง ๆ ณ ห้องประชุม สปค.วพม. ชั้น 5 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยกรรมการส่วนหนึ่งเข้าประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
เมื่อ 9 ก.ค. 63  
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 9 ก.ค. 63 พันเอก ธํารง
โรจน์ เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการเชิดชูเกียรติอาจารย์ วพม. ณ ห้อง

ประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดย
มีกรรมการบางท่านเข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยใช้
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ที่ประชุมฯ พิจารณา
รายช่ืออาจารย์ที่แต่ละภาควชิาส่งเข้ารับการพิจารณาเป็น 
“ครูแพทย์ดีเด่น” ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกและบรรจุบุคลากรทาง
การแพทยฯ์ ที่สนามสอบ วพม. เมื่อ 9-10 ก.ค. 63 
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กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 29 ของปี 
พ.ศ. 2563 (29/63) คือ 13-19 ก.ค. 63    

• 13-14 ก.ค. 63 0900 การอบรมในหัวข้อ งานด้านการ
ส่งกําลังบํารุง ณ ห้องบรรยาย 1 ช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 

• 13 ก.ค. 63 1030 การประชุมหารอืของคณะทํางานด้าน
การคลัง กับผู้แทนธนาคารกรุงไทย ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการ ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.   

• 13 ก.ค. 63 1330 การประชุม คกก อํานวยการจัดการ
ประชุมวชิาการนานาชาติ เร ื่อง การวจิัยของนักศึกษาแพทย์ 
หรอื IMRC 2020 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 15 ก.ค. 63 0930 การประชุม คกก ดําเนินงานจัดพิธี
พระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่ อการศึกษา ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 15 ก.ค. 63 1330 การประชุม นขต.วพม. ณ ห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 15 ก.ค. 63 1130 งานเลี้ยงขอบคุณกําลังพล โดยคณะ
ผู้บรหิาร วพม. ณ ห้องนิรันดร์วชิย ช้ัน 2 และโถงนิทรรศการ 
ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 16-17 ก.ค. 63 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนโดยการ
ฝึกในสถานการณ์จํ าลอง (Simulation-based Medical 
Education) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จว.นครปฐม  

• 17 ก.ค. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการบ้านพัก
ข้าราชการ วพม. ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ  

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

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