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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี 
๑๗  ของป  พ.ศ.  ๒๕๖๒ และสัปดาห ท่ี  ๓๐  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ สัปดาหนี้มีหัวขอขาวเหตุการณ
และเรื่องสําคัญท่ีนาสนใจจํานวนมาก ดังนี้  

ผอ.ศพม. เปนประธานการประชุมสภา วพม. ครั้ง

ที่ ๒/๒๕๖๒ ณ หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคาร

พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๕ เม.ย. ๖๒  

 เม่ือเวลา ๑๓๓๐ ของวันท่ี ๒๕ เม.ย. ๖๒ พลโท 
วิสุทธิ์  ศรีจันทราพันธุ  ผอ.ศพม. เ ดินทางมาเปน
ประธานการประชุม สภา วพม. ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๖๒ ณ 
หองระพี สาคริก ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร วพม. อาจารย
หัวหนาภาควิชาท่ีเปนกรรมการสภา วพม. จากการ
เลือกต้ัง และผูท่ีเก่ียวของ เขาประชุมโดยพรอมเพรียง
กัน เรื่องรับทราบและผลการพิจารณาเรื่องท่ีสําคัญ ดังนี้   

๑. การพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. รร.นร. รร.นนก. วพม. 
และสถาบันการศึกษาทางทหารตางประเทศ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๓ เม.ย. ๖๒ เวลา 
๑๕๓๐  ณ  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา มี ผอ.วพม. 
เปนผูอานคํากราบบังคมทูลรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและบรรจุเขารับราชการใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม เฉพาะนายทหารสัญญาบัตร
ชาย ท่ีเขารับพระราชทานกระบี่ รวมจํานวน ๗๔ นาย 
ประกอบดวยผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๘  (รุน

ท่ี ๓๖) จํานวน ๓๗ นาย และผูสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา ๒๕๕๙ (รุนท่ี ๓๗) จํานวน ๓๗ นาย   

๒. การเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลในระเบียบ วพม. วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวย
ศาสตราจารย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใหการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ วพม. ไดรับเรื่องไวแลว และอยูในระหวาง
การดํ า เนินการในวันกอน ท่ีประกาศใชบั ง คับ  ให
ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามระเบียบ วพม. 
วาดวย การพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
วพม.พ.ศ. ๒๕๕๔ ตอไป จนไดรับการรับรองจากสภา 
วพม. ซ่ึงเปนไปตามมติท่ีประชุมสภา วพม. ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๒ เม่ือ ๒๔ ม.ค. ๖๒  

๓. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ ๒๖ มี.ค. ๖๒ เห็นชอบใน
ความคืบหนาโครงการผลิตแพทยเพ่ิมแหงประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ (ดําเนินการเฉพาะในระยะท่ี ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยมีเปาหมายท่ีจะรับนักศึกษา
แพทยเพ่ิมจากแผนการรับปกติ จํานวน ๙,๑๖๘ คน โดย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตนักศึกษา
แพทยดังกลาวโดยเบิกจายในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป 
รวมเปนเ งิน ท้ังสิ้ น ๓๔,๘๓๘.๔ ลานบาท ผูกพัน
งบประมาณตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐  

๔. รายงานผลการประชุมวิชาการของสหพันธสมาคม
แพทยศาสตรศึกษาโลก ประจําป  ๒๐๑๙ (World 
Federation for Medical Education World Conference 
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2019) ภายใตหั วขอหลักการประชุม คือ “Quality 
Assurance in Medical Education  in the 21st Century” 
ณ โรงแรม Grand Walkerhill Seoul กรุงโซล  ประเทศ
เกาหลีใต เม่ือ ๗-๑๐ เม.ย. ๖๒ มีผูลงทะเบียน เขา
ประชุมท้ังสิ้น ๘๑๐ คน จาก ๕๗ ประเทศ มีหัวขอการ
ประชุม จํานวน ๓๕ หัวขอ และมีผลงานจากประเทศ
ตาง ๆ ท่ีนําเสนอในรูปแบบโปสเตอรและปากเปลา 
จํานวน ๓๐๐ เรื่อง มีผูบริหารและคณาจารย วพม. 
ลงทะเบียนเขาประชุม จํานวน ๔ นาย โดยนําผลงาน
โปสเตอรไปนําเสนอ จํานวน ๕ เรื่อง 

๕. วพม. รายงานเพ่ือให พบ. พิจารณารายงานขอ
อนุมัติ ทบ. ปรับแผนการศึกษารายวิชา ทักษะการแพทย
ในสนามรบ (วพมปค ๓๐๑) ตามหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเดิม ศึกษาในชั้นปท่ี 
๓ เปลี่ยนเปน ศึกษาในชั้นปท่ี ๔ เพ่ือใหมีหวงเวลาท่ี
เหมาะสมกับการฝกรวมหนวยทหารรักษาพระองค/ เหลา
ทัพ ในสวนของเหลาทหารแพทย ซ่ึง วพม.กําหนดให 
นพท. ชั้นปท่ี ๔ เขารวมการฝก และขออนุมัติปรับการ
เสนอความตองการงบประมาณ งบงานการศึกษาตาม
หลักสูตรประจําปของ ทบ. จากเดิม ชั้นปท่ี ๓ เปลี่ยนเปน
ชั้นปท่ี ๔ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๓ เปนตนไป   

๖. ผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม.ชั้นปท่ี ๖ รุน
ท่ี ๓๙ เขารับการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น ๑๐๐ นาย สําเร็จ
การศึกษาไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน  
๙๙ นาย แบงเปน  

- ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ ๑ 
จํานวน ๓๑  นาย 

- ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒ 
จํานวน ๑๗ นาย 

- ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จํานวน ๕๑ นาย 
 ๗. เห็นชอบการแตงตั้ง พลโท สุปรีชา โมกขะเวส   
อาจารยพิเศษภาควิชาออรโธปดิกส กองการศึกษา วพม. 
เปนศาสตราจารยกิตติมศักดิ์ วพม. ตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงศาสตราจารยกิตติมศักดิ์เสนอ  
 ๘. อนุมัติหลักการจัดทําบันทึกความรวมมือระหวาง 
กองทัพบก โดย วพม. และ รพ.รร.๖ กับ โรงพยาบาล
ศูนยสกลนคร เขตสุขภาพท่ี ๘ ในการรวมมือกันทาง
วิชาการ ดานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุข โดยการพัฒนาความรวมมือดาน
การศึกษาท้ังกอนปริญญาและหลังปริญญา เพ่ือนํา 
นพท./นศพ.วพม.ชั้นปท่ี ๖ ไปฝกประสบการณและ
ทักษะหัตถการทางคลินิก ใน ๕ สาขาวิชา ไดแก   
อายุรศาสตร ศัลยศาสตร  สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา  
กุมารเวชศาสตร และศัลยศาสตรออรโธปดิกส 
 ๙. อนุมัติให พลตรี รศ.อภิชัย ลีละศิริ อาจารยพิเศษ
ภาควิชาอายุ รศาสตร  กศ .วพม.  ดํ ารงตํ าแหน ง
ศาสตราจารยคลินิก วพม.  
 ๑๐. รับรองผลงานทางวิชาการของอาจารย วพม./ 
รพ.รร.๖ จํานวน ๗ นาย เพ่ือเสนอขอแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ วพม. ดังนี้  

- พันเอก ศราวุธ จินดารัตน ภาควิชาเภสัชวิทยา 
กศ.วพม. เปนผูชวยศาสตราจารย  

- พันโท ณัฐพล ใจสุภา ภาควิชาเภสัชวิทยา 
กศ.วพม. เปนผูชวยศาสตราจารย 

- พันโท ตุลย เรืองอารียรัชต ภาควิชาปาราสิต
วิทยา กศ.วพม. เปนผูชวยศาสตราจารย 

- พันเอกหญิง ศิริลักษณ ชํานาญเวช กองวิสัญญี
และหองผาตัด รพ.รร.๖ เปนผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ)  

-  พันโทหญิง ภิรดี สุวรรณภักดี กองกุมารเวช
กรรม รพ.รร.๖ เปนผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) 

- พันโท เดชวิจิตร สุวรรณภักดี กองกุมารเวช
กรรม รพ.รร.๖ เปนผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) 
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- พันโท ธานินทร พิรุณเนตร กองกุมารเวช
กรรม รพ.รร.๖ เปนผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการเยี่ยมใหคําแนะนํา

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา และภาควิชาจักษุ

วิทยา กศ.วพม. ณ หองณีณา -นิร ันดร  เ มื ่อ  ๒๒ 

เม.ย. ๖๒   

 เม่ือวันท่ี ๒๒ เม.ย. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา 
ศรีสวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการเยี่ยมให
คําแนะนําภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา และภาควิชา
จักษุวิทยา กศ.วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการจัดการศึกษารายวิชาท่ีเก่ียวของในป
การศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยอาจารยหัวหนาภาควิชาท้ัง
สองทานไดนําเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนการจัด
การศึกษาตามทิศทางและนโยบายดานการศึกษาของ 
วพม.  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานเปดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู Just-in-time Learning: Share & Learn 

ในหัวขอเรื ่อง การติดตามและประเมินหลักสูตร: 

ประสบการณท่ีหลากหลาย (Program monitoring 

& evaluation: Sharing our experience) ณ หองสด

ศรี ช้ัน ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

 เม่ือเวลา ๑๓๑๕ ของวันท่ี ๒๓ เม.ย. ๖๒ พลตรี
หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานเปดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู Just-in-time 
Learning: Share & Learn ในหัวขอเรื่อง การติดตาม
และประเมินหลักสูตร: ประสบการณท่ีหลากหลาย 
(Program monitoring & evaluation: Sharing our 
experience)  
 วิทยากรไดนําประสบการณตรงท้ังในฐานะผู
จัดเตรียมขอมูลเพ่ือรับการตรวจประเมินและผูท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีเปนผูตรวจประเมินหลักสูตรฯ ตามเกณฑ WFME 
โดยหั วข อการบรรยายจะครอบคลุมทฤษฎี และ
แบบจําลองท่ีใชในการประเมินหลักสูตรซ่ึงครอบคลุมท้ัง
การประเมินหลักสูตรระดับกอนปริญญา คือ หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. และหลักสูตรระดับหลัง
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ปริญญา ประสบการณการรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
การประเมินหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานสาขา
ตาง ๆ ของท้ัง ๓ สาขาวิชา โดยมี อจ.วพม. และ รพ.รร.๖ 
ใหความสนใจเขาฟงและรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ณ หองสดศรี ชั้น ๑ อาคารเจาฟาเพชรรัตน  

ผอ .กศ .วพม.  เป นประธานคณะอน ุกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาเวช
ศาสตรฉุกเฉิน กศ.วพม. ณ หองประชุม พลเอก 
อาทิตย กําลังเอก ตึกอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน 
รพ.รร.๖ เม่ือ ๒๔ เม.ย. ๖๒ 

 เม่ือเวลา ๐๙๐๐ ของวันท่ี ๒๔ เม.ย. ๖๒ พลตรี
หญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์  ผอ.กศ.วพม. เปน
ประธานคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน กศ.วพม. ณ หอง
ประชุม พลเอก อาทิตย กําลังเอก ตึกอุบัติเหตุและเวช
กรรมฉุกเฉิน รพ.รร.๖ โดยมีพันเอก ภาสกร วิราวรรณ 
ปฏิบัติหนาท่ี อจ.หน.ภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน กศ.วพม. 
และคณาจารย ใหการตอนรับ 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมหนวยขึ้น
ตรง วพม. และคณะกรรมการการศึกษา วพม. ณ 
หองระพี สาคริก เม่ือ ๒๔ เม.ย. ๖๒  

เม่ือวันท่ี ๒๔ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พลตรีหญิง 
ผศ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการ
ประชุม นขต.วพม. และคณะกรรมการการศึกษา วพม.ครั้ง
ท่ี ๔/ ๖๒ ประจําเดือนเมษายน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้    

- กําหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงของ กสพท ป
การศึกษา ๒๕๖๒ โดยกําหนดการสอบสัมภาษณในวัน
อังคารท่ี ๑๔ พ.ค. ๖๒  

- วพม. เปนสนามสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนท่ี ๑ และ 
๒ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันท่ี ๒๗-๒๘ เม.ย. ๖๒  

- รับรองผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้ น ป ท่ี  ๕  แล ะ  ๖  ป ก า ร ศึ กษา  ๒๕๖๑  ต าม ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการศึกษาเสนอ 

- รับทราบความคืบหนาของการปรับปรุงหอง
ประชุม ๒๕ ป/ หอพัก นพท. (ศูนยประวัติฯ)/ การ
กอสรางศูนยสถานการณจําลองทางการแพทยทหาร  

- ความคืบหนาโครงการผลิตแพทยเพ่ิมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี ๒๖ มี.ค. ๖๒  

- กําหนดจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตร
ศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๒๐ (TMEC 2019) และ 
2nd ASEAN Medical Education Conference (AMEC 2019) 
ภายใตหัวขอหลัก Educational Disruption in Medical 
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Schools ณ อาคารศรีสวรินทรา คณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ๑๑-๑๓ ธ.ค. ๖๒ 

- กิจกรรม Just-In-Time Learning: Share & 
learn ครั้งท่ี ๒/๖๒ ในวันอังคารท่ี ๑๘ มิ.ย. ๖๒ ๑๓๐๐ 
ภายใตหั วขอ เรื่ อง  Non-technical skill evaluation: 
Practical assessment tools to choose “การพัฒนา
และประเมินทักษะรอบดาน: เครื่องมือท่ีมีใหเลือกใช”  

- กําหนดจัดการอบรมแพทยศาสตรศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กสพท ครั้งท่ี ๕ ในวันท่ี ๕-๙ ส.ค. ๖๒ ณ หอง
ทวี ตุมราศวิน (Smart classroom) อาคาร อปร. คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ร อ ง  ผ อ . ว พ ม .  ฝ า ย วิ ช า ก า ร  เ ป น ป ร ะ ธ า น

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ภาควิชาศัลยศาสตร กศ.วพม. ณ หองประชุมวิศิษฐ 

ภัทรประสิทธิ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช้ัน ๗ เม่ือ ๒๓ 

เม.ย. ๖๒  
 เม่ือวันท่ี ๒๓ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ภาควิชาศัลยศาสตร กศ.วพม. ณ หองประชุมวิศิษฐ ภัทร
ประสิทธิ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๗ โดยมี พันเอก 
ดนัย มีแกวกุญชร อจ.หน.ภาควิชาศัลยศาสตร กศ.วพม. 
และคณาจารย ใหการตอนรับ 
รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาเวช
ศาสตรครอบครัว กศ.วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร 
ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒๔ 
เม.ย. ๖๒ 

 เม่ือวันท่ี ๒๔ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาเวช
ศาสตรครอบครัว กศ.วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา โดยมี พันเอก ธิติชัย 
เกาะสมบัติ ปฏิบัติหนาท่ีอจ.หน.ภาควิชาเวชศาสตร
ครอบครัว กศ.วพม. และคณาจารย ใหการตอนรับ 

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาจุลชีววิทยา 
กศ.วพม. ณ หองประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ช้ัน ๔ 
อาคารเจาฟาเพชรรัตน เม่ือ ๒๔ เม.ย. ๖๒ 

 เม่ือวันท่ี ๒๔ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก ผศ.
ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาจุล
ชีววิทยา กศ.วพม. ณ หองประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา 
ชั้น ๔ อาคารเจาฟาเพชรรัตน โดยมี พันเอก รศ.วีระชัย 
วัฒนวีรเดช อจ.หน.ภาควิชาจุลชีววิทยา กศ.วพม. และ
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คณาจารย ใหการตอนรับ โดยทางาภาควิชาไดนําเสนอ
การเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู ของ นพท./
นศพ.วพม. ในปการศึกษาท่ีผานมาตามนโยบายดาน
การศึกษาของ วพม. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

รอง ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชารังสีวิทยา กศ.วพม. ณ หอง
ประชุมภาควิชารังสีวิทยา ช้ัน ๒ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ รพ.รร.๖ เม่ือ ๒๒ เม.ย. ๖๒ 

 เม่ือวันท่ี ๒๒ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พันเอก นว
พร หิรัญวิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. เปนประธาน
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภาควิชารังสีวิทยา กศ.วพม. ณ หองประชุมภาควิชารังสี
วิทยา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.รร.๖ โดยมี 
พันเอกหญิง ผศ.บุษบง หนูหลา อจ.หน.ภาควิชารังสี
วิทยา กศ.วพม. และคณาจารย ใหการตอนรับ 

 

 

ผช .ผอ .วพม.  ฝ ายว ิจ ัย  เป นประธาน เป ดการ
ป ร ะ ช ุม ว ิช า ก า ร  Pharmacology of New 
Drugs 2019 ณ หองประชุม ช้ัน ๑๐ อาคารพัชร
กิติยาภา เม่ือ ๒๔-๒๖ เม.ย. ๖๒ 
 เม่ือเวลา ๐๘๒๕ ของวันท่ี ๒๔ เม.ย. ๖๒ พันเอก 
ศ.มฑิรุทธ มุงถ่ิน ผช.ผอ.วพม. ฝายวิจัย และอาจารย
หัวหนาภาควิชาเภสัชวิทยา กศ.วพม. เปนประธานเปด
การประชุมวิชาการ Pharmacology of New Drugs 
2019 ณ หองประชุม ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา โดย
ทางภาควิชาเภสัชวิทยาจัดประชุมวิชาการตอเนื่องเปนป
ท่ีสอง และมีผูสนใจเขาประชุมจํานวนมาก 



7 VOL. 3 NO. 17 (WEEK 17: APR 22-28, 2019) 
 

 

 

วพม. เปน ๑ ในสนามสอบเพ่ือประเมินและรับรอง
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวช
กรรมขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๒ เม่ือ ๒๗-๒๘ เม.ย. ๖๒  

       วพม. เปนสนามสอบเพ่ือประเมินและรับรอง
ความรูความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ข้ันตอนท่ี ๑ และ ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย
มี พันเอกหญิง ผศ. อลิสา เสนามนตรี เปน หน. สนาม
สอบ วพม. และ รศ.พญ.นลินี  จงวิริยะพันธุ  เปน
กรรมการกลางจาก ศ.ร.ว. โดยวันท่ี ๒๗ เม.ย. ๖๒ จัด
สอบข้ันตอนท่ี ๑ มีผูเขาสอบ ๒๙๗ นาย และวันอาทิตย
ท่ี ๒๘ เม.ย. ๖๒ มีผูเขาสอบ ๒๔๐ นาย 

รอง ผอ.กศ.วพม. พรอมดวยทีมวิทยากรจากภาควิชา
จิตเวชศาสตร กศ.วพม. และกองจิตเวชและประสาท
วิทยา รพ.รร.๖ รวมกับคณะนักเรียนผูบังคับบัญชา 
และ กปค.วพม. จัดโครงการเตรียมความพรอมใหแก
นิสิตเตรียมแพทยปท่ี ๑ ณ หองประชุมกิตติภัค และ
พ้ืนท่ีของ กปค.วพม.  

 เม่ือวันท่ี ๒๗-๒๘ เม.ย. ๖๒ พันเอก นวพร หิรัญ
วิวัฒนกุล รอง ผอ.กศ.วพม. และคณะวิทยากรจาก
ภาควิชาจิตเวชศาสตร กศ.วพม. และกองจิตเวชและ
ประสาทวิทยา  รพ . รร .๖  ร วม กับคณะนั ก เ รี ยน
ผูบังคับบัญชา และ กปค.วพม. จัดโครงการเตรียมความ
พรอมใหแกนิสิตเตรียมแพทยปท่ี ๑ ณ หองประชุมกิตติ
ภัค และพ้ืนท่ีของ กปค.วพม.  
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ผอ.กศ.วพม. เปน ผู แทน ผอ.วพม. ร ับมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณจาก จก.พบ. ในโอกาสท่ีผลการ
ตรวจสอบภายในของ วพม. ไดคะแนนเต็ม ๔.๐  

 เม่ือวันท่ี ๒๒ เม.ย. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ.จันทรา
ภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนผูแทน ผอ.วพม. รับมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณจาก จก.พบ. ในการประชุมผูบังคับ
หนวยสายแพทย ทบ. ในโอกาสท่ีผลการตรวจสอบ
ภายในของ วพม. ไดคะแนนเต็ม ๔.๐ 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที่ ๑๘ 
ของป ๒๕๖๒ (๑๘/๖๒) คือ ๒๙ เม.ย. - ๕ พ.ค. 
๖๒  
 กิจกรรมสําคัญในสัปดาห ท่ี ๑๘ ของป พ.ศ. 
๒๕๖๒ มีดังนี้   

• ๓๐ เม.ย. ๖๒ ๑๓๓๐ การประชุมคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงของ กสพท ป
การศึกษา ๒๕๖๒ ของ วพม.  

• ๑ พ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การประชุม นขต.กศ.วพม. 
ครั้งท่ี ๕/๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร 

• ๑ พ.ค .  ๖๒ ๑๓๐๐ การประเ มิน คุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชาชีวเคมี กศ.วพม. ณ หอง
ประชุมภาควิชาชีวเคมี ชั้น๕ อาคารเจาฟาเพชรรัตน 

• ๒ พ.ค. ๖๒ ๑๑๐๐ การประชุมคณะทํางานเชิดชู
เกียรติอาจารย วพม. ณ หองประชุม สปค.วพม. ชั้น ๕ 
อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๒  พ.ค .  ๖๒ ๑๓๐๐ การประเ มิน คุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาควิชาอายุรศาสตร กศ.วพม. ณ หอง
ประชุมอายุรกรรม ธนะรัชต ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ ชั้น ๗ 
 

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

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ  

   ๒๙ เม.ย. ๖๒ 

 

 

QR code สําหรับ ดาวนโหลดเอกสารประกอบการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู (Just-in-time Learning: Share & 

Learn) ในหัวขอ Program Monitoring & Evaluation: 

Sharing our experiences เมื่อ ๒๓ เม.ย. ๖๒
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