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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับที่สอง
ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 41 ของปี พ.ศ. 
2564 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ พระที่นั่งเทวราชสภา
รมย์ พระราชวังพญาไท เมื่อ 13 ต.ค. 64  

 เมื่อเวลา 0730 วันที่  13 ต.ค. 64 พลโท สุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ จก.พบ. เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตร
พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สนามหญ้าหน้าพระบรม
ราชานุสาวรย์ี รัชกาลที่ 6 โดยมี ผอ.ศพม. รอง จก.พบ.(1) 
รอง จก.พบ.(2) ผอ.วพม./รพ.รร.6 ผอ.สพธ. ผอ.สวพท. ผอ.ว
พบ. ผอ.กศ.วพม. และ เสธ.ศพม. เข้าร่วมพิธีฯ  
 หลังจากนั้น เวลา 0800 จก.พบ. เป็นประธานในพิธี
วางพวงมาลา ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ โดย จก.พบ. และ
ผู้ร่วมพิธี ถวายความเคารพและวางพวงมาลาหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น จก.พบ. กล่าว
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งน้อมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วนิาที จากนั้นถวาย
ความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เป็นอันเสร็จพิธี  
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จก.พบ. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและประดับ
เคร ื่องหมายแทนเคร ื่องหมายเหล่าแก่กําลังพลที่ได้รับการ
เลื่อนตําแหน่งและปรับอัตราเงินเดือนสูงขึ้น ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 รร.สร.พบ. เมื่อ 14 ต.ค. 64  
 เมื่อเวลา 1300 วันที่  14 ต.ค. 64 พลโท สุพัษชัย 
เมฆะสุวรรณดิษฐ์ จก.พบ. เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดี
และประดับเคร ื่องหมายแทนเคร ื่องหมายเหล่าแก่กําลังพลที่
ได้รับการเลื่อนตําแหน่งและปรับอัตราเงินเดือนสูงข้ึน ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 2 รร.สร.พบ. โดยมี รอง จก.พบ.(1) รอง จก.
พบ.(2) ผอ.วพม./ รพ.รร.6 ผอ.รพ.อปร. ผอ.สพธ. ผอ.วพบ.  
ผอ.สวพท. ผอ.กศ.วพม. และ เสธ.ศพม. ให้เกียรติร่วมพิธี   

 ภายหลังมอบของที่ระลึกให้แก่กําลังพลผู้ที่ได้รับการ
ปรับอัตราเงินเดือนสูงข้ึน และประดับเคร ื่องหมายแทน
เคร ื่องหมายเหล่าให้แก่กําลังพลผู้ที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่ง 
จก.พบ. ได้กล่าวแสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกับผู้ที่เข้า
รับของที่ระลึกและได้รับการประดับเคร ื่องหมายฯ  
ผอ .กศ .วพม . เป็นประธานการประชุมหน่วยงาน
สนับสนุนหลักที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการผลิตบัณฑิต 
(M-Team) ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 11 ต.ค. 64 
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 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 11 ต.ค. 64 พลตร ีผศ.ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหน่วยงาน
สนับสนุนหลักที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการผลิตบัณฑิต (M-
Team) ได้แก่ บก.กศ.วพม. ผปว.กอ.วพม. นพศ.วพม. และ 
สปค.วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 1. ช้ีแจงและทําความเข้าใจให้ทุกหน่วยตระหนักถึง
ภาพรวมของกระบวนการสําคัญของ วพม. ในการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ ทั้ง 6 กระบวนการ ได้แก ่
งานบรหิารหลักสูตร งานประเมินผล งานประกันคุณภาพ
การศึกษา งานฝึกอบรม งานจัดการความรู้ งานพัฒนา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ ซ่ึงกระบวนการทั้งหมด
ไม่มีหน่วยงานใดที่รับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จ แต่มีเป้าหมาย
เดียวกัน คือ ความเป็นเลิศด้านการศึกษาแพทยศาสตร์ มี
คณะผู้บรหิารและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรเป็น
ผู้ รับผิดชอบในภาพรวม และมีคณะกรรมการบรหิาร
การศึกษาแพทยศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ
และคณะทํ างานชุดต่าง ๆ และคณะกรรมการบรหิาร
แพทยศาสตรศึกษา ซ่ึงมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก 
กรรมการภายใน และผู้แทน นพท./นศพ.วพม. เป็นกลไกหลัก
ในการดําเนินการ เมื่ อทุกหน่วยมองเห็นภาพรวมของ
กระบวนการทั้งหมดจะช่วยให้ตระหนักถึงความสําคัญของ
งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย และเนื่องจากแต่
ละหน่วยมีจํานวนกําลังพลไม่มาก ดังนั้นเมื่ อมีการจัด
กิจกรรมใด  ๆที่เป็นงานส่วนกลางจึงมีความจําเป็นต้องขอให้
ทุกหน่วยเข้ามาช่วยกันทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 2. งานสําคัญในห้วง 90 วันแรกของ M-Team ที่
จะต้องร่วมมือกัน ได้แก่  
 - การเตรยีมความพร้อมสําหรับการย่ืนแสดงความ
จํานงในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 จากแพทย
สภา ผ่านสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 
(สมพ.)  
 - การตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงาน
เพิ่ มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่ายที่  15 (และการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษาในปีแรก) 
 - การจัดสอบประมวลความรอบรู้สําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที ่6 (OSCE, MEQ, Manual skills)  
 - การจัดสอบข้ันตอนที่ 1 และ 2 ของ ศ.ร.ว. (คร้ังที ่
2/ 2564) วันที่ 27, 28 พ.ย. 64 
 - การจัดทําแผนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ประจําปีการศึกษา 2564 
 - การจัดรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  
 - การเตรยีมจัดตารางการศึกษาสําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2-6 ของปีการศึกษา 2565    

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 
10/ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา วพม. เมื่อ 12 ต.ค. 64 
 เมื่อเวลา 0930 ของวันที่ 12 ต.ค. 64 พลตร ีผศ.ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 
10/ 2564 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
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อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยก่อนประชุม ผอ.กศ.วพม. ได้
มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. และหัวหน้า
ภาควชิาที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ จํานวน 7 ท่าน และเรยีนให้
หัวหน้าภาควชิาทุกท่านทราบว่า หน.ภาควชิา เป็นผู้นําระดับสูง
ของ วพม. และมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนให้ วพม. ประสบ
ความสําเร็จและก้าวหน้าไปสู่วสิัยทัศน์ที่ได้กําหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ ขอให้ทุกท่านรักษาสมดุลระหว่างงานประจําและ
งานยุทธศาสตร์ของสถาบัน และวางระบบการควบคุมภายในของ
ภาควชิาเป็นลําดับแรก โดยจัดสิ่งแวดล้อมการควบคุมที่
เหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยง มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จัดให้มีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่เพียงพอ เหมาะสม และทันเวลา มีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 หัวข้อการประชุมที่สําคัญ มีดังนี้  
 - ขอให้ หน.ภาควชิา ศึกษาสรุปปาฐกถาสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีที่ทาง อว. จัดทําและเผยแพร่ (รวมทั้งวดิีทัศน์ทาง
YouTube ตาม link ที่ ให้ ) เพื่ อนํ ามาปรับใช้ ในการจัด
การศึกษา 
 - การแบ่งมอบความรับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์
ของผู้บรหิาร วพม. มีดังนี้  
  ○ ผอ.กศ.วพม. รับผิดชอบยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ
ด้านการศึกษา  
  ○ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รับผิดชอบยุทธศาสตร์
ความเป็นเลิศด้านการวจิัย  

    ○ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รับผิดชอบด้าน  
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านบรกิารทางวชิาการแก่สังคม  
  ○ รอง ผอ.กศ.วพม. รับผิดชอบยุทธศาสตร์ความ
เป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ทหาร 
 - ขอเน้นย้ําให้ภาควชิานําประกาศ กศ.วพม. เร ื่อง แนว
ทางการดําเนินการตามนโยบายด้านการศึกษาประจําปี
การศึกษา 2564 และประกาศ กศ.วพม. เร ื่อง กําหนดให้ปี
การศึกษา 2564 เป็นปีแห่งการรณรงค์การพัฒนาพฤตินิสัย 
เจตคติ คุณธรรม และจรยิธรรมแห่งวชิาชีพแพทย์ ไปปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม 
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 -  ขอให้ทุกหน่วยสนับสนุนให้งานสําคัญทางด้าน
การศึกษาที่ต้องดําเนินการในห้วง 90 วันแรก เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 
 - ความเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ เร ิ่มจากผู้บรหิาร
และ หน.ภาควชิา ต้องเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นใน
การประชุม นขต.กศ.วพม./ นขต.วพม. คร้ังต่อไปจะขอให้
ผู้บรหิารและ หน.ภาควชิา นําสิ่งที่ได้เรยีนรู้ในหัวข้อต่าง  ๆ
มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กัน โดยกําหนดให้เป็นวาระการประชุม
วาระหนึ่ง 
 - ขอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ทํางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อเป้าหมายความเป็นเลิศด้านการจัด
การศึกษาแพทยศาสตร์ และต่อไปจะพัฒนากําลังพลที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับ ป.ตร ีให้มีสมรรถนะเพิ่มข้ึนเพื่อทําหน้าที่
เป็น “นักวชิาการศึกษา”  
 - แพทยสภา มอบให้ วพม. ทําหน้าที่ตรวจเย่ียมและ
ประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 15 
(รพ. ในสังกัด กห. จํานวน 12 แห่ง) ประจําปี 2564 ในห้วง 
15 ต.ค. - 30 พ.ย. 64 โดยนอกจากตรวจประเมินสถาบันฯ 
แล้ว วพม. ยังใช้โอกาสนี้ในการประเมินคุณภาพบัณฑิต วพม.  
(รุ่นที่ 41) ซ่ึงสําเร็จการศึกษาและปฏิบัติงานมาแล้วประมาณ 
5-6 เดือน โดยขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ 
อาจารย์ที่ปรกึษา อาจารย์พี่เลี้ยง และผู้ร่วมงาน (ทีมสหสาขา
วชิาชีพ) ประเมินบัณฑิต วพม. เป็นรายบุคคล รวมทั้งให้
บัณฑิตประเมินตนเองตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์อีกด้วย 
 - ความคืบหน้าการจัดการประชุมวชิาการ IMRC 
2021 วันที่ 18-19 ธ.ค. 64 ซ่ึงทาง กสพท ขอร่วมจัดพิ ธี
มอบรางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ” ประจําปี 2564 
 - กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ.4 วันที่ 28-29 ต.ค. 64  
 - รายงานผลการสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 และ 2 คร้ังที่ 
1/ 2564 ของ นพท./นศพ.วพม. และบัณฑิต วพม. ที่สําเร็จ

การศึกษาแล้ว และกําหนดการสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 และ 2 
คร้ังที่ 2/ 2564 
 - ภาควชิาอายุรศาสตร์ กศ.วพม. แจ้งให้ทราบว่า 
Teaching ward เปิดให้ นพท./นศพ.วพม. ข้ึนปฏิบัติงาน
เช่นเดิมแล้ว และได้เร ิ่มคัดเลือก นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 
และ 5 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น นักเรยีนต้นแบบด้าน 
Medical Professionalism แล้ว 

ผ อ .ก ศ .วพ ม . เป็ น ป ร ะธ าน ก ารป ร ะชุ ม ชี้ แ จ ง
คณะกรรมการตรวจเยี่ ยมและประเมินสถาบันที่
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 15 ในส่วนของ 
วพม. ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา วพม. เมื่อ 12 ต.ค. 64 

 เมื่อเวลา 1145 ของวันที่ 12 ต.ค. 64 พลตร ีผศ.ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมช้ีแจง หน.ภาควชิา
ทั้ง 6 ภาควชิา ในฐานะคณะกรรมการตรวจเย่ียมและประเมิน
สถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 15 ในส่วนของ 
วพม. ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี ผอ.กศ.วพม. และพันเอก
หญิง กิติพร พุทธิขันธ์ แนะนําข้อบังคับแพทยสภา ประกาศ
แพทยสภาที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ การติดตามผลจํานวนการทําหัตถการ
ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โดยเฉพาะหัตถการระดับ พท.1 
รวมทั้งแนะนําเอกสารต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องศึกษามาล่วงหน้า
ก่อนวันตรวจเย่ียมฯ รวมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ โดยการ
ตรวจเย่ียมแต่ละคร้ังจะมีผู้แทน พบ./ พร./พอ. ในฐานะ
หน่วยงานกํากับดูแลโรงพยาบาลในสังกัด กห. เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจเย่ียมฯ ด้วย ในโอกาสนี้ รอง ผอ.กศ.วพม. 
เข้าประชุมด้วย   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร ื่ อง การนํ าแผนยุ ทธศาสต ร์ ไปสู่ การปฏิ บั ติ ใน
ปีงบประมาณ 2565 และเตรยีมเสนอความต้องการ
งบประมาณ ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องประชุม
สดศร ีชั้น 1 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน วพม. เมื่อ 14 ต.ค. 64 
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 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่  14 ต.ค. 64 พลตร ีผศ.
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร ื่อง การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ 2565 และเตรยีมเสนอความต้องการ
งบประมาณ ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ และ on-site จาก
ห้องประชุมสดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. โดยมี 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง 
ผอ.กศ.วพม. หน.ภาควชิา และผู้แทน นขต.วพม. รวมจํานวน 
80 คน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 กิจกรรมสําคัญในการประชุม มีดังนี้  
 - บรรยายในหัวข้อ การนําแผนกลยุทธ์ วพม. ไปสู่การ
ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2565 และเตรยีมเสนอความต้องการ
งบประมาณปี 2566  
 - แนวทางการเตรยีมข้อมูลสําหรับเสนอความต้องการ
งบประมาณ ปี 2566 
 - คําถามจากผู้ ใช้บรกิาร และคําตอบจากหน่วยที่
เกี่ยวข้อง 
 - งานด้านงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินของ วพม.  

 - สาธิตการเสนองบประมาณปี 2566 (ผ่านฐานข้อมูล
งบประมาณ) การเสนอโครงการ การสรุปผลโครงการ การลง
ข้อมูลเพื่อแนบเอกสารเบิก  
 - หน่วยปฏิบัติการ (คีย์ข้อมูล) เพื่อเสนอความ
ต้องการงบประมาณ ปี 2566 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 15 ณ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์  กรมแพทย์
ทหารเรอื ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา วพม. เมื่อ 15 ต.ค. 64 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 15 ต.ค. 64 พลตร ีผศ.
ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการตรวจเย่ียมและ
ประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 15 
ผ่านระบบออนไลน์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ 
กรมแพทย์ทหารเรอื จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
รอง ผอ.กศ.วพม. ผู้ แทนแพทยสภา ผู้ แทนกรมแพทย์
ทหารเรอื และกรรมการแพทยสภา จํานวน 3 ท่าน ที่ ให้
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เกียรติร่วมสังเกตการณ์การตรวจเย่ียมฯ ในคร้ังนี้ ได้แก่ นพ.
พินิจ หิรัญโชติ พญ.วบูิลพรรณ ฐิตะดิลก และ พล.อ.ต. อิทธ
พร คณะเจรญิ เลขาธิการแพทยสภา    

รอง ผอ .วพม . ฝ่ ายว ิชาการ เข้ าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการ ร่วมกับกรรมการบรหิาร กสพท 
คร้ังที ่4/ 2564 ผ่านระบบออนไลน์จากคณะแพทยศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เมื่อ 15 ต.ค. 64 
  เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64 พันเอก ผศ.ราม รังสินธุ์ รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ ร่วมกับกรรมการบรหิาร กสพท คร้ังที่ 4/ 2564 
ผ่านระบบออนไลน์จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ศ.นพ.อนันต์ ศร ี
เกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานการประชุมฯ  
 สาระสําคัญของการประชุมฯ คร้ังนี้  
 - มติ  ครม. เมื่ อ 21 ก.ย. 64 เห็ นชอบตามที่
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญา
การเป็นนักศึกษาแพทย์ เสนอให้ทบทวนมติ ครม. เมื่อ 8 ธ.ค. 

2513 ประเด็นคุณสมบัติของ นศพ. ผู้ทําสัญญาฯ ต้อง
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พบ. และได้รับใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม จึงจะ “เร ิ่มนับเป็น” การปฏิบัติงาน
ชดใช้ทุนให้แกร่าชการเป็นเวลา 3 ปี  
 - แพทยสภา มี มติ รับรองมาตรฐานหลักสู ตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุร ีโดยรับรองสถาบัน 
โดยมี รพ.ราชพิพัฒน์ เป็นสถานฝึกปฏิบัติหลักทางคลินิก 
และรับรองศักยภาพในการรับนักศึกษา 20 คนต่อปี 
 - กสพท เข้านําเสนอและช้ีแจงโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
แห่งประเทศไทย (ระยะที่ 2) ต่อที่ประชุมสภานโยบายการ
อุดมศึกษาฯ เรยีบร้อยแล้ว เมื่อ 15 ก.ย. 64  
 - สรุปผลการสอบข้ันตอนที่ 1 และ 2 ของ ศ.ร.ว. ใน
ภาพรวมของทุกสถาบัน รวมทั้งการสอบข้ันตอนที่ 3 ประเภท
อัตนัยประยุกต์ (MEQ)  
 - มติคณะกรรมการบรหิาร ศ.ร.ว. เร ื่อง การจัดสอบ
ข้ันตอนที่  3 ประเภททักษะทางคลินิก (OSCE) ประจําปี 
2565 และการจัดสอบ MEQ เพิ่มเติมในเดือน ธ.ค.  
 - กําหนดจัดประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังที่ 21 วันที่ 26-28 ม.ค. 65 ที่ จว. ภูเก็ต โดยมี มอ. 
เป็นเจ้าภาพหลัก และมี ม.วลัยลักษณ์ และ ม.นราธิวาสราช
นครนิทร์ เป็นเจ้าภาพร่วม     
 - กําหนดจัดการประชุมนานาชาติ เร ื่อง การวจิัยของ
นักศึกษาแพทย์ (IMRC 2021) ที่ วพม. วันที่ 18-19 ธ.ค. 64 
คณะทํางานตรวจคัดกรองเชิงรุกฯ ได้จัดชุดปฏิบัติ
ภารกิจตรวจคัดกรองเฉพาะกิจ เพื่อให้บรกิารตรวจคัด
กรองโควดิ-19 เชิงรุก สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปี
ที่ 2 ที่รายงานตวัเขา้หอพกั กปค.วพม. ณ บรเิวณพืน้ที่
ใต้ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 17 ต.ค. 64  
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 17 ต.ค. 64 คณะทํางาน
ตรวจคัดกรองเชิงรุกฯ ได้จัดชุดปฏิบัติภารกิจตรวจคัด
กรองเฉพาะกิจ เพื่อให้บรกิารตรวจคัดกรองโควดิ-19 เชิง
รุก สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ที่รายงานตัวเข้า
หอพัก กปค.วพม. โดยมี พันเอกหญิง ผศ.ภัสรา อาณัติ 
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หน.ภาควชิาชีวเคมี กศ.วพม. เป็นหัวหน้าคณะ ณ บรเิวณ
พื้นที่ใต้ตึกอํานวยการ วพม.  

 สรุปผลการตรวจพบว่า นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 
ทั้ง 96 นาย ผลเป็นลบ (ไม่พบเช้ือ) 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 42 ของปี 
พ.ศ. 2564 (42/64) คือ 18-24 ต.ค. 64  

• 18 ต.ค. 64 1300 การประชุม หน.นขต.พบ. และหน่วย
สายแพทย์ในสังกัดกองทัพบก คร้ังที่ 1/ 2565 ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 4 พบ.   

• 18 ต.ค. 64 1330 การประชุมคณะกรรมการจัดการ
ประชุมวชิาการนานาชาติ IMRC 2021 ผ่านระบบออนไลน์จาก
ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 19 ต.ค. 64 0800 การประชุมหารอืเช้าวันพุธ ประจํา
สัปดาห์ (เลื่อนมาจากวันพุธ) ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 20 ต.ค. 64 0900 การตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันที่
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 15 ณ โรงพยาบาล
อานันทมหิดล ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 20 ต.ค. 64 1330 การประชุม นขต.วพม. คร้ังที่ 10/ 
2564 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
 

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พลตร ีผศ.ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
 ผอ.กศ.วพม.  
   17 ต.ค. 64  
 


