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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 
14-16 ของปีงบประมาณ 2565 และฉบับที่ 1-3 ของปี 
พ.ศ. 2565 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
ผบ.ทบ. เดินทางมาเป็นประธานในงาน “122 ปี วันสถาปนา
กรมแพทย์ทหารบก” ณ  อาคารกองบัญชาการ กรมแพทย์
ทหารบก ถนนพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อ 7 ม.ค. 65 

 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 65 พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ 
ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางมาเป็นประธานในงาน “122 
ปี วันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ”  โดยมี พลโท สุพัษชัย  
เมฆะสุ วรรณดิษฐ์  เจ้ ากรมแพทย์ทหารบก พร้อม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยสายแพทย์กองทัพบกให้การต้อนรับ ณ  
อาคารกองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท 
กรุงเทพฯ โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้สักการะพระพุทธสิ
หิงส์มิ่งมงคล ก่อนจะเป็นประธานในพิธีสงฆ์ และมอบรางวัล
หน่วยสายแพทย์ดีเด่นประจําปี 2565 จํานวน 5  รางวัล 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลกองทัพภาค ได้แก่ โรงพยาบาล
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จั งหวัดพิษณุ โลก 
โรงพยาบาลกองทัพบกระดับ 200 เตียง ได้แก่ โรงพยาบาล
ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ประเภทโรงพยาบาล
กองทัพบกระดับ 90 เตียง ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบ
หัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทโรงพยาบาลกองทัพบกระดับ 
30 เตียง ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายสุรยิพงษ์ จังหวัดน่าน และ
ประเภทกองพันเสนารักษ์ ได้แก่ กองพันเสนารักษ์ กรม
สนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 จังหวัดสงขลา 

 จากนั้นผู้บัญชาการทหารบก ได้เย่ียมชมการแสดง
นิทรรศการทางการแพทย์ และผลงานนวัตกรรม ซ่ึงผลงานที่
นํามาจัดแสดงเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล และเป็นนวัตกรรมที่
สนับสนุนภารกิจของกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชน 
เช่น วชิราวุธเวชยานต้านโควดิ จาก รพ.ค่ายวชิราวุธ ระบบ
บรหิารการจัดเคร ื่องมือแพทย์หน่วยจ่ายกลาง จาก รพ.ค่าย
จิรประวัติ เกมทางการศึกษาร่วมใช้การสอนวชิาพัฒนาการ
และพฤติกรรมเด็ก จาก รพ.พระมงกุฎเกล้า นวัตกรรมธงลู่ลม 
จาก รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา แอพพลิเคช่ันเย่ียมบ้าน ของ รพ.
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม M-MERT Surasi Model ของ รพ.
ค่ายสุรสีห์ และการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ โดย กอง
วทิยาการ กรมแพทย์ทหารบก 

 กรมแพทย์ทหารบก จัดต้ังข้ึนเมื่อ 7 มกราคม 2443 
และในปี 2565 นี้ ครบรอบ 122 ปี ภารกิจสําคัญในปีที่ผ่าน
มา ได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์ตาม
นโยบายของกองทัพบก รวมทั้งสนับสนุนสาธารณสุขในการ
ดูแลผู้ติดเช้ือ โควดิ-19 อาทิ การจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม
ศูนย์คัดกรอง การจัดต้ังโรงพยาบาลสนามกองทัพบก การ
จัดหารถตรวจชีวนิรภัย การตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเช้ือโควดิ-19 
การบรกิารฉีดวัคซีนป้องกัน โควดิ-19 สนับสนุนบุคลากร
ทางด้านเวชศาสตร์การบิน เพื่อส่งผู้ติดเช้ือกลับภูมิลําเนาโดย
อากาศยานของกองทัพบก เป็นต้น 
จก.พบ. ให้การต้อนรับ จก.พธ. และคณะ ตรวจเยี่ยมงาน
ส่งกําลังสายพลาธิการของกรมแพทย์ทหารบกและหน่วย
ขึ้นตรง ณ ห้องประชุม อาคารกองบัญชาการ กรมแพทย์
ทหารบก เมื่อ 12 มกราคม 2565 
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 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณ
ดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้การต้อนรับ พลโท กิตติชัย 
วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก และคณะ ในโอกาส
เดินทางมาตรวจเย่ียมงานส่งกําลังบํารุง สายพลาธิการ ของ
กรมแพทย์ทหารบกและหน่วยข้ึนตรง ณ ห้องประชุม อาคาร
กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหารบก เมื่อ 12 มกราคม 2565 
 ในโอกาสนี้คณะตรวจเย่ียมได้ให้ข้อเสนอแนะ และรับ
ฟังปัญหาด้านการส่งกําลังบํารุงสายพลาธิการ พร้อมกับ
เดินทางไปตรวจเย่ียมการประกอบเลี้ยงของวทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยมี ผอ.วพม. รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร หก.กปค.วพม. และ หก.กสน.วพม. ให้การต้อนรับ 

จก.พบ. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่น ประจําปี 
2565 ประเภทนักบรหิารระดับสูงในภาครัฐ/ ราชการ/ 
รัฐวสิาหกิจ จากการเผยแพร่ของสมาคมนิสิตเก่าคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เมื่อ 18 ม.ค. 65 
 เมื่ อวั นที่  18 ม.ค . 65 สมาคมนิ สิ ตเก่ าคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เผยแพร่ประกาศ

รายช่ือผู้ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจําปี 2565 ผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ โดย พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และ พลตร ีผศ. ดุสิต สถาวร 
ผอ.กศ.วพม. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่น 
ประจําปี 2565 ในกลุ่มผู้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน
ระดับสูง ประเภทนักบรหิารระดับสูงในภาครัฐ/ ราชการ/ 
รัฐวสิาหกิจ ผู้บรหิาร วพม. ขอแสดงความยินดีกับทั้งสอง
ท่านมา ณ โอกาสนี้  

ผอ .วพม .  และคณะผู้ บร ิหาร วพม .  เข้ าอวยพร
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ ว จิัย และ
นวัตกรรม (อ.ว.) ณ สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ถนนโยธี 
เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 65   

  เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม 
ผอ.วพม. พร้อมด้วย ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. และผู้บรหิาร 
วพบ. เข้าอวยพร ศ.ดร.นพ.สิรฤิกษ์ ทรงศิวไิล ปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัย และนวัตกรรม (อ.ว.) ณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ถนนโยธี เขตราชเทว ีในโอกาสนี้
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ทาง ผอ.วพม. ได้กล่าวขอบคุณที่กระทรวงอุดมศึกษาฯ ให้
ความกรุณาสนับสนุนทุนแก่ อจ.วพม. เพื่อไปศึกษาต่อใน
ระดับปรญิญาเอกในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 
ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธี เ ปิดการประชุมร่วม
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วพม. ประจําปีการศึกษา 
2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ (ศูนย์
สถานการณจ์าํลองทางการแพทยท์หาร) วพม. เมื่อวันที ่6 
ม.ค. 65  

  เมื่อเวลา 0830 ของวันที่ 6 ม.ค. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ 
ถนัดศีลธรรม ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมร่วม
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ และ วพม. ประจําปีการศึกษา 
2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์
สถานการณ์จําลองทางการแพทย์ทหาร) วพม. โดยมี พลตร ี
ผศ. ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นผู้กล่าวรายงาน  
 หลังพิธีเปิดเป็นการบรรยายในหัวข้อ Overview of 
Health Systems Science (HSS) โดย พลตร ีผศ. ดุสิต 

สถาวร ผอ.กศ.วพม. โดย HSS จัดเป็นหัวข้อสําคัญของเนื้อหา
ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นอกจาก Basic medical 
science และ Clinical science ซ่ึง วพม. ได้บรรจุกลุ่มวชิา
นี้ไว้ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2564 (Humanity, Social & Behavioral Science, 
Medical ethics & medical professionalism, Patient 
safety, value-based care and Health system 
improvement, Health Systems knowledge) เพื่อให้
มั่นใจว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะสามารถออกไปปฏิบัติ
หน้าที่ในระบบบรกิารสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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 หลังจากนั้นในช่วงสายเป็นการบรรยายในหัวข้อ 
Integration of HSS into Basic and Clinical Science 
โดย พันเอก ศ. ราม รังสินธ์ุ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และ
การอภิปรายหมู่ในหัวข้อ HSS from freshy to extern 
โดยมีวทิยากรผู้ร่วมอภิปราย ดังนี้  
 - ผศ.ดร. ธีรศักด์ิ เอโกมล (KU-HSS) 
 - พันโทหญิง ผศ. จิตรวณีา มหาคีตะ (Module I) 
 - พลตร ีผศ. ดุสิต สถาวร ผอ.กศ.วพม. (Module II) 
 - พันเอกหญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ (Module III) 
 - พันโทหญิง กัลยา จงเชิดชูตระกูล (Module IV) 
 ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อยใน 5 หัวข้อ ดังนี้ 
 - การเตรยีมความพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อ
รับรองหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564  
 - การพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนในช้ันปีที่ 1, 2 
ด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  
 - การพัฒนาการเรยีนการสอน Health Systems 
Science และ Non-technical skills  
 - ความร่วมมือด้านการวจิัย   
 - กิจการนิสิต และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนิสิต 
และ นพท./นศพ.วพม.   

ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. คร้ังที่ 1/ 
2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา วพม. เมื่อ 19 ม.ค. 65 
 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 65 พลตร ีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม 
ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.วพม. คร้ังที่ 1/ 2565 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระ

มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี หน.นขต.วพม. เข้าประชุม
โดยพร้อมเพรยีงกัน 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - การตรวจคัดกรองด้วย Antigen test kit (ATK) 
ขอให้ นขต.วพม. รายงานผลทุกวันจันทร์   
 - กยข.พบ. แจ้งว่า บก.ทท. ประสานของดการฝึก 
กฝร.พตท.65  
 - การจัดกําลังพลสนับสนุนภารกิจ รพ.สนามศูนย์คัด
กรอง (แหล่งชุมนุมนายทหาร รพ.รร.6) และ ARI Clinic  
 - แผนการเปิด รพ.สนาม ยศ.ทบ. หากสถิติผู้ป่วยมี
จํานวนเพิ่มข้ึน 
 - การประชุมคณะทํางานพัฒนาอาจารย์ตามกรอบ 
สมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (PSF) 
 - การปรับตารางการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ช้ัน
ปีที่ 4 เพื่อทดแทนห้วงการฝึก กฝร.พตท. 65 
 -  ความคืบหน้า เร ื่อง การตรวจประเมินเพื่อรับรอง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
โดยคณะผู้ประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา
แพทยศาสตร์ (สมพ.)   
 - การประชุมวชิาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศ
ไทย คร้ังที่ 21 (TMEC 2022) วันที่ 26-28 ม.ค. 65 มี
บทคัดย่อผลงานทางวชิาการของ วพม. จํานวน 38 เร ื่อง 
 - การจัดงานปีใหม ่วพม. ผ่านทางระบบออนไลน์ ใน
วันที่ 24 ม.ค. 65  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารทรัพยากร วพม. คร้ังที่ 5/65 ผ่าน
ระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 4 ม.ค. 65 
 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 65 พันเอก ศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารทรัพยากร วพม. คร้ังที่ 5/65 ผ่านระบบออนไลน์จาก
ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมผ่านทางระบบออนไลน์โดย
พร้อมเพรยีงกัน  
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 ที่ประชุมฯ พิจารณาแผนงานโครงการตามกลยุทธ์ที่ 2 
โดยเฉพาะหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และสรุปผลการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานโครงการที่หน่วย
เสนอความต้องการตามกลยุทธ์ที่ 1-5 ของแผนยุทธศาสตร์ วพม. 
พ.ศ. 2565-2570  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 
1/ 2565 ผ่านระบบออนไลน ์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา วพม. เมื่อ 5 ม.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 5 ม.ค. 65 พลตร ีผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ัง
ที่ 1/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - ผอ.กศ.วพม. กล่าวสวัสดีปีใหม่ พร้อมขอบคุณ หน.
ภาควชิา กศ.วพม. และกําลังพลทุกนายที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเข้มแข็งในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ วพม. มีผลการ
ดําเนินการที่ดีและประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมสําคัญ
หลายงานด้วยกัน  
 - คําสั่ง วพม. เร ื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วพม. ชุดใหม่ 
 - ผลการสอบ ศ.ร.ว. คร้ังที่ 2/ 2564 และตารางการสอบ 
ศ.ร.ว. ในปี 2565 
 -  การประชุมพัฒนาข้อสอบ MCQ ปี 3 และ ปี 5 วันที่ 
13-14 ม.ค. 65 ที่ รร.ไมด้าฯ จว.นครปฐม 
 - แผนการสนับสนุนการเดินทางไปประชุม TMEC 2022 
ที่ จว.ภูเก็ต  
 - การอบรมพัฒนาอาจารย์ใหม่ทางด้านแพทยศาสตร
ศึกษา ประจําปี 2565 ในห้วงวันที่ 7-11 ก.พ. 65 ที่ รร.ไอ ธารา
ฯ จว.เพชรบุร ี
 - สรุปผลการตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนทักษะ เครอืข่ายที่ 15 (รพ. ในสังกัด กห.) ประจําปี 
2564 และผลการประเมินบัณฑิตแพทย์ วพม. (รุ่นที่ 41) 
 - ผลการสอบภาษาอังกฤษแบบอเมรกิัน (ALCPT) ของ 
นพท./นศพ.วพม. ประจําปีการศึกษา 2564 (ยศ.ทบ.)  

 - รายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต วพม. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปีการศกึษา 2563 
 - สรุปผลการสอบ OSCE และทักษะหัตถการ (Manual 
skills) ของ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 
 - ร่างตารางการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565    
ผอ.กศ.วพม. และคณะผู้บรหิาร วพม. พบปะพูดคุยกับ 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2-6 เร ื่อง การปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เมื่อ 7 ม.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 7 ม.ค. 65 พลตร ีผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร วพม. พบปะพูดคุย
กับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 ที่ห้องบรรยาย 1 เพื่อเน้นย้ํา
เร ื่อง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
หลังพบว่ามี นพท./นศพ.วพม. เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง  
 ต่อมาเวลา 1200 ของวันเดียวกันคณะผู้บรหิาร วพม. ได้
นัดประชุม นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3-6 ผ่านทางระบบออนไลน ์
เพื่อช้ีแจงผลการสอบสวนโรคจากกรณีมีการติดเช้ือโควดิ-19 ใน 
นพท./นศพ.วพม. ทําให้จําเป็นต้องกักตัว นพท./นศพ.วพม. 
จํานวนหนึ่งที่ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ดังนั้นขอความ
ร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหลีกเลี่ยงการเปิด
หน้ากากรับประทานอาหารร่วมกัน และจะมีการประกาศงดใช้
สนามฟุตบอลในห้วงเวลานี้ 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการ
แลกเปลี่ ยนเร ียน รู้  Just-In-Time Learning: Share 
&Learn ในหัวข้อ การจดอนุสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรม/ 
สิ่งประดิษฐ ์อย่างไร: ง่ายนิดเดียว ผ่านระบบออนไลนจ์ากหอ้ง
ประชุม 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 12 ม.ค. 65 
 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 พันเอก ศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ Just-In-Time Learning: Share &Learn ในหัวข้อ 
การจดอนุสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ อย่างไร: 
ง่ายนิดเดียว ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุม 25 ปี ช้ัน 7 
อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
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 หัวข้อสําคัญที่มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ มีดังนี้ 
 - งบประมาณนวัตกรรมทางการแพทย์และการเรยีน
การสอน ประจําปี 2565: สิ่งที่ควรรู้ โดย พ.อ. ศ. ชาญชัย 
ไตรวาร ีหน.สพว.รพ.รร.6/ วพม. 
 - จดอนุสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์ 
อย่างไร: ง่ายนิดเดียว โดย พันเอก รศ.สุธี พานิชกุล พันเอก 
อุปถัมภ์ ศุภสินธ์ุ พันเอก รศ.สุรยิา ลือนาม พันโท ผศ.ตุลย์ 
เรอืงอารย์ีรัชต์  
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร ื่อง การพัฒนาขอ้สอบ MCQ ปี 3 และ ปี 5 ณ 
รร.ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จว.นครปฐม เมื่อ 13-14 ม.ค. 65 
 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 พันเอก ศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร ื่อง การพัฒนาข้อสอบสําหรับการสอบประมวล
ความรอบรู้ระดับช้ันปรคีลินิกและช้ันคลินิก ประเภท MCQ 
สําหรับช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 5 ณ รร.ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี 
จว.นครปฐม โดยมี พันเอก ผศ. ธรรมนูญ ศรสีอ้าน รอง ผอ.ก
ศ.วพม. เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ รอง ผอ.วพม. ฝ่าย  

วชิาการ และอาจารย์จากทุกภาควชิาเข้าประชุมโดยพร้อม
เพรยีงกัน  
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 รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานพัฒนาอาจารย์ตามกรอบสมรรถนะอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ
เมื่อ 17 ม.ค. 65 

 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 17 ม.ค. 65 พันเอก ศ. ราม รัง
สินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะทํางานพัฒนาอาจารย์ตามกรอบสมรรถนะอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา วพม. ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - ระบบและกลไกการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการ
สอนของ วพม. และสรุปผลการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการ
สอนในปีการศึกษา 2563  
 - ข้อมูลป้อนกลับและข้อเสนอแนะของ หน.ภาควชิา ต่อ
การประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอนในปีการศึกษา 2563  
 - แนวทางสง่เสรมิสมรรถนะอาจารย์ด้านการสอน  
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอื หน.ภาควชิาที่
เกี่ยวข้อง เร ื่อง การปรับตารางการศึกษาสําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี 
สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 
17 ม.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 17 ม.ค. 65 พลตร ีผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมหารอื หน.ภาควชิาที่
เกี่ยวข้อง เร ื่อง การปรับตารางการศึกษาสําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ 
ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี รอง ผอ.วพม. 
ฝ่ายบรหิาร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ รอง ผอ.กศ.วพม. และ
หัวหน้าภาควชิาทั้ง 5 ท่าน รวมทั้ง หก.กปค.วพม. และทีมงานที่
เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้จัดตารางการศึกษาโดยให้ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 4 ข้ึนฝึกปฏิบัติงานใน 4 สาขาหลัก โดยให้
ลําดับความสําคัญกับผู้ที่ไม่ได้ข้ึนปฏิบัติงานเนื่องจากถูกกัก
ตัวเพื่อสังเกตอาการ 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เร ียน รู้  Just-In-Time Learning: Share &Learn 
ในหัวข้อ Programmatic Assessment: นวัตกรรม
ทางแพทยศาสตรศึกษาที่ควรจับตามอง ผ่านระบบ
ออนไลน์จากห้องบรรยาย 2 ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน เมื่อ 19 ม.ค. 65 

 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 65 พลตร ีผศ. ดุสิต สถาวร ผอ.ก
ศ.วพม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ Just-
In-Time Learning: Share &Learn ใ น หั ว ข้ อ 
Programmatic Assessment: นวัตกรรมทางแพทยศาสตร
ศึกษาที่ควรจับตามอง ผ่านระบบออนไลน์จากห้องบรรยาย 2 
ช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  
 หัวข้อสําคัญที่มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ มีดังนี้ 
 - Programmatic assessment: An innovative 
concept worth following โดย พลตร ีผศ. ดุสิต สถาวร 
ผอ.กศ.วพม. 
 - Programmatic Assessment vs. Traditional 
Assessment: Knowing what they are and the 
concept we could adapt to our program โดย พันตร ี
ผศ. อนุพงษ์ กันธิวงค์ หนว่ยแพทยศาสตรศกึษา วพม. 
 -Should we consider programmatic 
assessment: PCM perspective โดย พันเอก พงศธ์ร 
ณรงค์ฤกษ์นาวนิ ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา 
 ช่วงท้ายมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกบัการประเมนิผลของหลักสูตรเปรยีบเทียบกับระบบการ
ประเมินผู้เรยีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 



8 VOL.6 NO.1-3 (WEEK 14-16: JAN 3-23, 2022) 
 

 

 

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชมุเชงิปฏบิัตกิาร  
เร ื่อง การประกนัคุณภาพการศกึษาสาํหรับอาจารย์ใหม ่
ณ ห้องประชุม 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
เมื่อ 20 ม.ค. 65 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 20 ม.ค. 65 พลตร ีผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เร ื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาสาํหรับอาจารย์ ใหม่ ณ ห้อง
ประชุม 25 ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยมี พ.อ.หญิง 
ผศ. สนิตรา ศิรธิางกุล ผช.ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุ ณภาพการ
ศึกษา วพม. เป็นผู้กล่าวรายงาน  
 หัวข้อสําคัญของการอบรม มีดังนี้  
 - การประกันคุณภาพการศกึษา ระดับอุดมศกึษา 
และ การประกันคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ วพ
ม. โดย ผอ.กศ.วพม.  
 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ วพม. และ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศกึษา 2564 โดยพ.อ.
หญิง ผศ. สนิตรา ศิรธิางกลุ  
 - การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ กับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดย พ.อ.หญิง 
รศ. นภอร ภาวจิิตร ประธาน คกก.ทวนสอบฯ 
 - เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx): เคร ื่องมือในการยกระดับ
คุณภาพการบรหิารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศกึษา 
โดย รอง ผอ.กศ.วพม.  
 - กรอบมาตรฐานความเป็นอาจารย์มืออาชีพ (PSF) กับ
การพัฒนาความเช่ียวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษาของอาจารย์

ใหม่ โดย พ.อ.หญิง ผศ. อนุสรา วัฒนจันทร์ เลขานุการ
คณะทํางานพัฒนาอาจารย์ตามกรอบ PSF 
 Reflection จากอาจารย์ใหม่ที่เข้าประชุมคิดว่าหลาย
เร ื่องเป็นเร ื่องใหม่ที่เพิ่งจะทราบและคงจะต้องเรยีนรู้เพิ่มเติม 
โดยหากมีโอกาสจะเข้าร่วมในการเป็นผู้สังเกตการณ์การประเมิน
คุณภาพภายในของ วพม. สําหรับเร ื่องกรอบสมรรถนะอาจารย์
ระดับอุดมศึกษา (PSF) ช่วยให้ทราบแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของการทําหน้าที่อาจารย์ดีย่ิงข้ึน 

ผอ.กศ.วพม. เป็นผู้แทน ผอ.วพม. เข้าร่วมการประชุม
ร่วมคณะกรรมการอํานวยการ/ กรรมการบรหิาร 
กสพท คร้ังที่ 1/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้อง
ประชุมอาร ีวัลยะเสว ีชั้น 3 อาคารคุณากร คณะ
แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เมื่อ 21 ม.ค. 65 
 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 65 พลตร ีผศ. ดุสิต สถาวร 
ผอ.กศ.วพม. ในฐานะผู้แทน ผอ.วพม. และ พันเอก ศ. ราม 
รังสินธุ์ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เข้าร่วมการประชุม
ร่วมคณะกรรมการอํานวยการ/ กรรมการบรหิาร กสพท 
คร้ังที่ 1/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุมอาร ี
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วัลยะเสว ีช้ัน 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ม.
ธรรมศาสตร์  
 โดยสาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้ 
 - สรุปการประชุมคณะอนกุรรมการพฒันาข้อเสนอการ
จัดสรรนกัศึกษาแพทย์ผู้ทําสัญญาฯ คร้ังที ่1/64  
 - สรุปการประชุมวชิาการนานาชาติด้านการวจิยัของ
นักศกึษาแพทย์ คร้ังที ่2 (IMRC 2021) และพิธีมอบรางวลัครู
แพทย์แห่งชาติ ประจําปี 2564 
 - สรุปการประชุมเพือ่ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอ แนะ
ต่อร่างธรรมนญูว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ ฉบับที ่3 
 - สรุปการประชุม UHosNet คร้ังที่ 75   
 - ผลการสรรหาเลขาธิการ กสพท วาระ 2565-2569 
ได้แก่ รศ.พญ. นนัทนา ศริทิรัพย์ (รองเลขาธิการ กสพท ท่าน
ปัจจุบัน) 
 - การดําเนนิการสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษาหลกัสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ฯ ระบบรับตรง (Direct Admissions) 
ของ กสพท ปีการศกึษา 2565 
 - การดําเนนิงานของสถาบันรับรองมาตรฐานการศกึษา
แพทยศาสตร์ (IMEAc) 
 - สรุปการประชุมคณะอนกุรรมการพจิารณาสนับสนุน
การเพิม่พนูทกัษะแพทย์ คร้ังที ่1/65 
 - ความคืบหน้าโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการอุดมศกึษา ฯ  
 - รายงานจากคณะทํางานเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน
เร ื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  
 - รายงานคณะทํางานเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนเร ือ่ง 
ความปลอดภยัของผู้ป่วย  
 - รายงานคณะทํางานเพือ่พจิารณาปรับปรุงเกณฑ์
ความรู้ความสามารถในการประเมนิเพือ่รับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 
 - เร ือ่งแจ้งจาก ศรว.  
 - การประชุมวชิาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย 
คร้ังที่ 21 (TMEC 2022) 
 - การอบรมผู้บรหิารสถาบันผลติแพทย์ (MSE 21) 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม นขต.
กอ.วพม. ผา่นระบบออนไลนจ์ากหอ้งประชมุกองอาํนวยการ 
ชั้น 3 ตึกอํานวยการ วพม. เมื่อ 21 ม.ค. 65 
 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 65 พันเอก ศ. มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานการประชุม นขต.กอ.วพม. 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องประชุมกองอํานวยการ ช้ัน 3 ตึก
อํานวยการ วพม. 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - ศพม. ขอให้จัดกําลังพลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ณ รพ.สนามศูนย์คัดกรอง พบ. แหล่งชุมนุมนายทหาร รพ.รร.
6 ดังต่อไปนี้ 1) ชุดรักษาพยาบาล (ผช.พยาบาล ) 2) ชุด
ตรวจหาเช้ือ 3) ชุดสนับสนุน ดังนั้นขอให้กําลังพลที่มีรายช่ือ
ปฏิบัติงานในวันที่ 24-28 ม.ค. 65 รับฟังคําช้ีแจงการปฏิบัติ
ในวันจันทร์ ที่ 24 ม.ค. 65 เวลา 0700 ณ แหล่งชุมนุม
นายทหารฯ ตามรายละเอียดซ่ึงแจ้งในไลน์กลุ่ม  
 - วันที่ 24 ม.ค. 65 เวลา 1230 จะจัดกิจกรรมงานปี
ใหม่ 2565 สําหรับกําลังพล วพม. ทุกนาย เพื่อเป็นขวัญและ
กําลังใจ โดยมีของรางวัลมากมายให้ได้ลุ้น และสามารถเข้าร่วม
เล่นเกมส์ออนไลนต์ามรายละเอียดในโปสเตอร์ ปชส.   
 - พบ. ได้รับการจัดสรรโควตาอาคารสงเคราะห์ ทบ. 
(ส่วนกลาง) พื้นที่บางซ่ือ จํานวน 64 ห้อง พบ. ให้ วพม. ส่ง
ความต้องการบ้านพักให้ พบ. 
 - สตน.ทบ. กํ าหนดเข้ าตรวจบัญชี เงินรายรับ
สถานศึกษาของ วพม. ในวันที่ 25 ม.ค. 65  
 - กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออก
ประกาศ เร ื่อง กําหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2565 ซ่ึงจะ ปชส. ให้ทาง 
นพท.วพม. ที่สนใจเข้าไปลงทะเบียน   
 - ขอให้หน่วยที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการจัดทํา
ปฏิทินประจําปี 2565 โดยส่งกําหนดการจัดกิจกรรมให้ทาง 
ผตก.กอ.วพม.   

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 4-5 ของปี 
พ.ศ. 2565 (4-5/65) คือ 24 ม.ค. - 6 ก.พ. 65  
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• 24 ม.ค. 65 1330 การประชุมคณะกรรมการบรกิาร
วชิาการแก่สังคม วพม. ผ่านระบบออนไลน์ จากห้องณีณา-นิ
รันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 24 ม.ค. 65 งานปีใหม่ วพม. แบบออนไลน์ ถ่ายทอดสด
จากห้องประชุมสดศร ีวพม.  

• 26-28 ม.ค. 65 การประชุมวชิาการแพทยศาสตรศึกษา
แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 21 (TMEC 2022) ในรูปแบบไฮบรดิ 
ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รสีอร์ต แอนด์ สปา จังหวัด
ภูเก็ต 

• 31 ม.ค. 65 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา วพม. ผ่านระบบออนไลน์  

• 2 ก.พ. 65 0900 การประชุม นขต.กศ.วพม. คร้ังที่ 2/ 
2565 ผ่านระบบออนไลน์ 

• 2 ก.พ. 65 1300 การประชุมหารอื เร ื่อง การจัดตาราง
การศึกษาสําหรับช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม
สดศร ีช้ัน 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  

• 3 ก.พ. 65 1330 การประชุมคณะทํางานเครอืข่าย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท เร ื่อง การจัดงานมหกรรมคุณภาพ
การศึกษาฯ คร้ังที่ 5  

• 4 ก.พ. 65 1300 กิจกรรม PCM WFME Tutorial 
คร้ังที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (องค์ประกอบที่ 1, 6, 8, 9)  
 

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 

 
  พลตร ีผศ. ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
 ผอ.กศ.วพม.  
   6 ก.พ. 65  
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