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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 37 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
23 ของปี พ.ศ. 2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี องค์นายกกติตมิศกัดิ์
และองค์ประธานกรรมการมลูนธิชิยัพฒันา ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณจาก 
“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควดิ-19 และโรคระบาดต่างๆ ” 
จัดซื้อเคร ื่อง Oxygen High Flow ให้กับโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า เมื่อ 9 มิ.ย. 64  

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี องค์นายกกิตติมศักด์ิ
และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน  งบประมาณจาก 
“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควดิ-19 และโรคระบาดต่างๆ ” 
จัดซ้ือเคร ื่อง Oxygen High Flow ให้กับโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า โดยมี พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.
พบ. พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม./รพ.รร.6 และ
คณะผู้บรหิาร รพ.รร.6 เป็นผู้แทนรับพระราชทานเคร ื่อง 
Oxygen High Flow เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้อง
ประชุมดุสิตธานี ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.6 
เมื่อ 9 มิถุนายน 2564 

ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. เพื่อ
พิจารณาผลการตรวจร่างกาย สัมภาษณ์ และทดสอบทาง
จิตวทิยา ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 8 มิ.ย. 64  

 เมื่อเวลา 1430 วันที่ 8 มิ.ย. 64 พลตร ีสุรศักดิ์ 
ถนั ดศี ลธรรม ผอ .วพม .  เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วพม. เพื่อพิจารณาผลการตรวจร่างกาย สัมภาษณ์ 
และทดสอบทางจิตวทิยา ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม.  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  

- รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รายงานยอดผู้มา
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบทาง
จิตวทิยา จํานวน 98 คน (ไม่มารายงานตัว 2 คน)  

- พันเอก ธิติชัยฯ ประธานคณะกรรมการตรวจ
ร่างกาย รายงานผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจเลือดและ
ปัสสาวะ รวมทั้งภาพรังสีทรวงอก ผ่านเกณฑ์ทุกคน 
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- ผอ.กศ.วพม. ประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
รายงานผลการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทุกคน 

- พันเอก ธวัชชัยฯ ประธานคณะกรรมการตรวจ
สุขภาพจิต รายงานผลการทดสอบทางจิตวทิยา ผ่านทุกคน  
 ผอ.วพม. เห็นชอบตามผลการรายงานของ
คณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ชุด และให้รายงานผลให้ทาง กสพท 
และ ทปอ. ทราบตามกรอบเวลาที่กําหนด  
 - รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เร ื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาฯ เพิ่มเติมอีก 2 คน (ที่ไม่มา
รายงานตัว) ในรอบรับตรง (Direct admission) 
  ผอ.วพม. เห็นชอบให้ดําเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา
ฯ เพิ่มเติมอีก 2 คน ในรอบต่อไปตามกรอบเวลาที่ทาง ทปอ.
กําหนด   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร วพม. เพื่อทบทวนการ
ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2) ตามข้อแนะนํา
ของคณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูรฯ ม.มหิดล ผ่านระบบ
ออนไลน ์จากห้องระพ ีสาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกลา้
เวชวทิยา วพม. เมื่อ 7 มิ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1300 ของวันที่ 7 มิ.ย. 64 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร วพม. 
เพื่อทบทวนการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
ตามข้อแนะนําของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ม.
มหิดล ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
 ที่ประชุมฯ ได้ทบทวนสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้  
 - สรุปสาระสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 - ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรยีนรู้เมื่อสิ้นปี
การศึกษา ระดับหลักสูตรสู่รายวชิาจําแนกตามช้ันปี 
 - แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การ
เรยีนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
 - องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 - การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ
หลักสูตร 
 - ตัวอย่างของรายละเอียดของรายวชิา ระบบทางเดิน
อาหาร (มคอ.3) 
 - ตัวอย่างของรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) รายวชิา ประสบการณ์คลินกิในโรงพยาบาลชุมชน 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการจดัสอบสมัภาษณเ์พือ่คดัเลอืก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ปี
การศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน ์เมื่อ 8 มิ.ย. 64 

 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 8 มิ.ย. 64 พลตรหีญงิ ผศ.
จันทราภา ศร ีสวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. ในฐานะประธาน
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จัดประชุมกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ทั้ง 10 ชุด ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เพื่อช้ีแจงแนว
ทางการปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ 
รวมทั้งแนะนําอุปกรณ์ประจําห้องสัมภาษณ์ และระบบ
สนับสนุนด้านเทคนิคที่มีทั้งหมด 5 ชุด เพื่อเตรยีมความ
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พร้อมให้แก่นักเรยีนที่รอเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งตอบ
ข้อซักถามและแนะนําการปฏิบัติ  
 ในปีนี้ ห้องที่ ใช้ถ่ ายทอดการสัมภาษณ์สํ าหรับ
กรรมการ ได้แก่ ห้องประชุมกลุ่มย่อยของห้องสมุดย่อย ช้ัน 
2 จํานวน 4 ห้อง (ทีมสนับสนุน 2 ชุด) และห้องประชุมกลุ่ม
ย่อยของ LRC ที่ ช้ัน 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน จํานวน 6 
ห้อง (ทีมสนับสนุน 3 ชุด) ทั้งนี้ประธานและกรรมการทุก
ท่านสามารถประเมินและบันทึกผลการสัมภาษณ์ผ่าน QR 
code ได้โดยตรง 
 เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ประธานกรรมการแต่ละชุด 
พร้อมด้วยอาจารย์จิตแพทย์ ได้ทยอยกันมารายงานผลการ
สัมภาษณ์ต่อประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะ
ผู้บรหิาร วพม. ที่ห้องระพี สาครกิ เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 
ก่อนที่ ผอ.กศ.วพม. จะนําผลการสอบสัมภาษณ์เข้ารายงานใน 
คกก.อํานวยการคัดเลือกฯ ต่อไป   

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณารางวัลเพชรพระมงกุฎ ปีการศึกษา 2563 
สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 6 ที่มีผลงานโดดเด่น
ด้านการวจิัย ณ ห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 11 มิ.ย. 64 
 เมื่อเวลา 1030 ของวันที่ 11 มิ.ย. 64 พลตรหีญิง ผศ.
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณารางวัลเพชรพระมงกุฎ ปีการศึกษา 
2563 สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ที่มีผลงานโดด
เด่นด้านการวจิัย ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 

3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมีคณะผู้บรหิาร
และกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 คณะกรรมการฯ ได้สัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปี
ที่  6 ที่มีรายช่ือผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ จํานวน 2 นาย โดยผู้ได้รับรางวัลเพชรพระมงกุฎ
จะเข้ารับรางวัลในการประชุมวชิาการเนื่องในโอกาสวัน
สถาปนาวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 
46 ซ่ึงเลื่อนกําหนดการจัดประชุมไปเป็นเดือนสิงหาคม 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ในฐานะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ
ของ ม.เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเพื่อการ
จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยม
ชมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เมื่อ 9 มิ.ย. 64 

 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 64 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ม.
เกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการเพื่อการจัดต้ังคณะ
แพทยศาสตร์และเพื่ อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ นําโดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาบัณฑิตและโครงการจัดต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุร ี
ประธานฯ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมิ
นทร์ รองอธิการบดีวทิยาเขตกําแพงแสน รองประธานฯ และ
คณะกรรมการฯ เข้าเย่ียมชมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ พลเอก ชุมพล เป่ียมสมบูรณ์ ที่ปรกึษา เข้า
ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงได้รับการต้อนรับอย่างดี
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จาก นายแพทย์วศิิษฏ์ ต้ังนภากร ประธานคณะกรรมการ
บรหิารโรงพยาบาล และนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวกิร 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
 ในโอกาสนี้ นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวกิร ผอ.รพ.บ้าน
แพ้ว ได้บรรยายให้คณะฯ ทราบถึงระบบการบรหิาร ทิศทาง
นโยบาย ตลอดจนภาพรวมของกิจการโรงพยาบาล และความ
พร้อมในการสนับสนุนโครงการจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้นําเย่ียมชมโรงพยาบาลและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการ
พัฒนาความร่วมมือกันระหว่างมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
และโรงพยาบาลบ้านแพ้วในอนาคตต่อไป  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบรกิารวชิาการแก่สังคม วพม. ผ่าน
ระบบออนไลน์จากห้องรับรองสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้า
ฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 9 มิ.ย. 64 
 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 64 พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บรกิารวชิาการแก่สังคม วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้อง

รับรองสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยมี พันเอก 
อํานาจ ชัยประเสรฐิ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายบรกิารวชิาการแก่สังคม 
เป็นเลขานุการ 
 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาผลการดําเนินการโครงการ
บรกิารวชิาการต่าง ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักวทิย
บรกิาร วพม. โดยเน้นการเร่งรัดการใช้งบประมาณของ
โครงการต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณา 2 โครงการสําคัญ ได้แก่ 
โครงการฝึกผู้ป่วยจําลอง โดยมี พันโท ปณิธาน กวางวโรภาส 
เป็นผู้รับผิดชอบ และโครงการพัฒนาระบบการเรยีนการสอน
ด้านการวจิัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง
คอร์สออนไลน์ สําหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ แพทย์
ประจําบ้าน และ นพท./นศพ.วพม. โดยมี พันเอก รศ.ชาญชัย 
ไตรวาร ีเป็นผู้รับผิดชอบ  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจดังานวันสถาปนาวทิยาลยัแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ ชั้น 3 
ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 10 มิ.ย. 64 

 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 10 มิ.ย. 64 พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาว ิทยาลั ย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ 
ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม. โดยที่ประชุมฯ รับทราบการเลื่อน
การจัดการประชุมวชิาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนา วพม. 
ครอบรอบปีที่ 46 ออกไปก่อน สําหรับพิธีบวงสรวงและ
สักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในพระราชวังพญาไท และ วพม. รวมทั้ง
พิธีสงฆ์ ยังคงดําเนินการตามกําหนดการเดิม 
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 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณากําหนดเวลาและข้ันตอนการ
ดําเนินการของพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิใน
พระราชวังพญาไท และ วพม. โดยนําปัญหาอุปสรรคที่พบใน
ปีที่ผ่านมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข สําหรับพิธีสงฆ์ เปลี่ยน
สถานที่มาจัดที่ห้องประชุมสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควดิ 19 จึงได้งดการเรยีนเชิญอดีต ผบช. อาจารย์ และศิษย์
เก่า โดยจัดพิธีฯ แบบจํากัดจํานวนผู้ เข้าร่วมเพื่อรักษา
ระยะห่างระหว่างบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาล  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 11 มิ.ย. 64 

 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวช
วทิยา วพม. โดยมี พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน ผช.
ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นเลขานุการ ในโอกาสนี้ 
ผอ.กศ.วพม. และ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เข้าร่วมให้
ข้อคิดเห็นด้วย 
 ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับภาควชิา เพื่อนําไปรายงานในการ
ประชุม สภา วพม. และการประชุมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร วพม. ต่อไป 

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่24 ของปี 
พ.ศ. 2564 (24/64) คอื 14-20 ม.ิย. 64  

• 14 มิ.ย. 64 1330 การประชุมคณะกรรมการจัดการ
ประชุม IMRC 2021 ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 15 มิ.ย. 64 1330 การอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
หน่วยสนับสนุน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศสท. ช้ัน 8 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน   

• 16 มิ .ย. 64 0600 พิ ธีบวงสรวงและสักการะสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิในพระราชวังพญาไท และวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวทิยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 46 

• 16 มิ.ย. 64 1330 การประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน 
มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 16 มิ .ย. 64 1330 การประชุมหาร ือ เร ื่ อง สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอให้ ศพม. เป็นศูนย์บรกิารฉีด
วัคซีนให้แก่แรงงานภาคเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ศพม.  

• 17 มิ.ย. 64 1330 การประชุมคณะทํางาน สปค.วพม. 
ผ่านทางระบบออนไลน์จากห้องประชุม สปค.วพม. ช้ัน 5 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 18 มิ.ย. 64 1330 พิธีประดับเคร ื่องหมายยศให้แก่
กําลังพล รพ.รร.6/ วพม. ที่ได้รับการเลื่อนยศ ณ ห้องพิธีการ 
ช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   

 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   16 พ.ค. 64  
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