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 PCM Executive Newsletter: เกริ่นนำ   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับนี้เปนฉบับท่ี 
๔๘  ของป  พ.ศ .  ๒๕๖๒ และส ัปดาห ท่ี  ๙  ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ หัวขอขาวสำคัญมีดังนี้  

จก.พบ. เปนประธานในพิธีวางพวงมาลาและ

ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราช

เจา ณ พระบรมราชานุสาวรีย  พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพิธีสงฆ ณ พระท่ีนั่ง

เทวราชสภารมย เม่ือ ๒๕ พ.ย. ๖๒ 

 เมื่อ วันท่ี ๒๕ พ.ย. ๖๒ พลโท ชาญณรงค นาค
สวัสดิ ์ จก.พบ. เปนประธานในพิธีวางพวงมาลาและ
ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา ณ 
พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว และพิธีสงฆ ณ พระท่ีนั่งเทวราชสภารมย โดย
มีอาจารยอาวุโสและแขกผูมีเกียรติ รวมทั้งผูแทนหนวย
ตาง ๆ รวมพิธีอยางคับคั่ง สำหรับผูแทนของ วพม. ใน
การวางพวงมาลาประกอบดวย ผอ.วพม. ผอ. กศ.วพม. 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 
คณาจารย และ นพท.วพม.     

จก .พบ .  เป  นประธาน ในพ ิ ธ ี เ ป  ดกา รประช ุม
วิชาการพระมงกุฎเกลา ครั้งท่ี ๔๗ ณ หองประชุม
ใหญ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อ ๒๖ 
พ.ย. ๖๒  

 เม่ือเวลา ๐๘๓๐ วันท่ี ๒๖ พ.ย. ๖๒ พลโท ชาญ
ณรงค นาคสวัสดิ์ จก.พบ. เดินทางมาเปนประธานใน
พิธีเปดการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกลา ครั้งที่ ๔๗ 
ภายใตหัวขอหลัก “ทิศทางการแพทย ปจจุบันและ
อนาคต” ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระ
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เกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกลา โดยมีคณะผูบังคับบัญชา
ของกรมแพทยทหารบก และ นขต. ศพม. ใหการตอนรับ 
 Highlights ของหัวขอการประชุมในปนี ้ ไดแก 
๑) ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ ร.๖ ในหัวขอ “โรงเรียน
แพทยไทยในอนาคต” โดย ศาสตราจารยนายแพทย ปย
มิตร ศรีธารา คณบดีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี ๒) การอภิปรายหมู ในหัวขอ “กัญชาทาง
การแพทย   พระมงก ุฎ เกล  า  จะไปทางไหน” ๓) 
นิทรรศการทางการแพทยท่ีจัดแสดงโปสเตอรผลงานวิจัย
และสื่อคอมพิวเตอรสนับสนุนการเรียนการสอน การ
บริหาร และการวิจัย ๔) การบรรยายในหัวขอ เลนสนุก 
ปล ุ กกา ร เ ร ี ยนด  ว ยบอร  ด เ กมส , 360 degree in 
Diabetes, All about infection in adult and 
childhood, การบริหารโรงพยาบาลทหาร, Dyspepsia, 
New paradigm in Malarial prevention program, 
Modern endodontics for general practitioners, 
นอนกรน นอนกัดฟน หมอฟนชวยได ๕) การนำเสนอ
ผลงานวิจัยของ นพท.วพม. และ นรพ.วพบ. 

 

จก.พบ. เขารับฟงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ตำรา
พระราชทานฉบับลายพระหัตถ แกนักเรียนผูเขา
รับการฝก กฝร.รอ./ เหลาทัพ ๖๓ ณ หองประชุม
มงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา  เมื่อ 
๒๗ พ.ย. ๖๒  
 เมื่อเวลา ๑๔๐๐ ของวันท่ี ๒๗ พ.ย. ๖๒ พลโท 
ชาญณรงค นาคสวัสดิ์ จก.พบ. เดินทางมารวมฟงการ
บรรยายพิเศษ เรื ่อง ตำราพระราชทานฉบับลายพระ
หัตถ แกนักเรียนผูเขารับการฝก กฝร.รอ./ เหลาทัพ ๖๓ 
ณ หองประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา โดยวิทยากรหลัก คือ พันเอก ภาณุ ขวัญ
สุวรรณ รอง เสธ.พล.ร.๒ ในโอกาสนี้คณะผูบังคับบัญชา



3 VOL. 3 NO. 48 (WEEK 48: NOV 25-DEC 1, 2019) 
 

 

 

ของกรมแพทยทหารบกและ ศพม. รวมท้ังคณะผูบริหาร
ของ วพม. ไดใหการตอนรับคณะผู บริหารของ วพบ. 
วพร. และ วพอ. ท่ีไดนำน ักเร ียนพยาบาลจากท้ัง  
สถาบันมาเขาฟงการบรรยายพิเศษในครั้งนี้  
 ในชวงทาย รอง เสธ.พล.ร.๒ ไดแนะนำกรอบ
แนวคิด ๗ ขอ ในการจัดการฝก กฝร.รอ./ เหลาทัพ 
ไดแก 
 - การฝกทุกครั ้งใหมีการวิเคราะหัยคุกคามให
ละเอียด (Threat analysis)  
 - ยุทธศาสตร และยุทธว ิธ ีแตกตางก ันตรงท่ี
ย ุทธศาสตรต องมองในภาพรวม และมีการเมืองมา
เก่ียวของเสมอ  
 - ขอแตกตางของการยุทธเคลื่อนท่ีทางอากาศ กับ
กรยุทธสงทางอากาศ คือ การยุทธเคลื่อนท่ีทางอากาศ 
(airmobile operation) คือ การเคลื่อนยายกำลังดวย
อากาศยานจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง สวนการ
ย ุทธส  งทางอากาศ (airborne operation) การเข า
ปฏิบัติการรบจากการสงทางอากาศโดยตรง  
 - ผูมีความรูงานในหนาท่ีของตนเอง เพื ่อจะได
สามารถนำไปสอน ผูใตบังคับบัญชาได  
 - ในการฝกทุกขั้นตอน ใหมีการตรวจสอบความ
เขาใจในสิ่งที่ผูรับการฝกปฏิบัติอยูโดยกรรมการ/ ครูที่มี
ความรู เพื่อใหทราบวาผูรับการฝกเขาใจในสิ่งที่กำลัง
ปฏิบัติ และปฏิบัติไดอยางถูกตอง สมเหตุผล การฝก
เปรียบเสมือนการเรียน ฝกไปดวย เรียนไปดวย  
 - การฝก CPX/ FTX/ LFX ท่ีเปนการฝกตอเนื่อง
ใหฝกตลอด ๒๔ ชม. และมีการเปลี ่ยนสถานการณ
ตลอดเวลา โดยใหปอนปญหาผานเครื่องมือสื่อสารที่มี
อยู ในที ่บังคับการ (telephone battle) เนื ่องจากการ
ปฏิบัติจริงสถานการณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท้ังในเวลา
กลางวันและกลางคืน  
 - จิตอาสาที ่ ไปร วมการฝ กที ่ม ีการรบเข าไป
เก่ียวของสงสำคัญ คือ ตองเขาใจภัยคุกคามท่ีเผชิญอยู   
บังคับบัญชาทุกระดับชั้น   

 นอกจากนี้วิทยากรยังไดย้ำเรื่องวัตถุประสงคของ
การฝกท้ัง ๕ ขอ ดังนี้  

- หนวยทหารรักษาพระองค มีความรูความเขาใจ
ในคุณลักษณะและขีดความสามารถระหวางหนวยและ
เหลาทัพอ่ืน  

- หนวยทหารรักษาพระองค มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการรบผสมเหลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- นักเรียนนายรอย ๓ เหลาทัพ สามารถปฏิบัติ 
การรวมกับหนวยทหารรักษาพระองคไดในทุการกิจ 

- กำลังพลทุกนาย สามารถทำการรบไดอยาง
ทหารราบ “Strength Legs Infantry” 

-  นักเรียนนายรอย ๓ เหลาทัพ มีความเชื่อม่ันใน
คุณลักษณะและขีดความสามารถของหนวยทหารรักษา
พระองค เตรียมความพรอมกอนบรรจุรับราชการใน
หนวยทหารรักษาพระองค 

ผอ.กศ.วพม. เยี่ยมชมการจัดสอบ MEQ, OSCE 

และ Manual skills ใหแก นพท./นศพ.วพม. ชั้น

ปที ่  ๖ ของคณะอนุกรรมการประเมินผล เพื ่ อ

เตรียมความพรอมสำหรับการสอบประเมินความรู

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ของ ศ.ร.ว. ในหวง ๑๘-๒๗ พ.ย. ๖๒  

 พลตรีหญิง ผศ.จนัทราภา ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม.
และ พันเอกหญิง นวพร หิร ัญวิวัฒนกุล รอง ผอ. 
กศ.วพม. เย ี ่ยมชม การจ ัดสอบ MEQ, OSCE และ 
Manual skills ใหแก นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ ของ
คณะอนุกรรมการประเมินผล วพม. เพื่อเตรียมความ
พรอมสำหรับการสอบประเมินความรูความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศ.ร.ว. ในหวง ๑๘-
๒๗ พ.ย. ๖๒ ดังนี ้
 - ๑๘ พ.ย. ๖๒ การสอบ MEQ ณ หองนิรันดรวิชย 
ชั้น ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
 - ๒๐ พ.ย. ๖๒ การสอบ OSCE เพื ่อประเมิน 
clinical skills ณ หองตรวจโรคกุมารเวชกรรม หอง
ตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม ชั ้น ๒ อาคารพัชรกิติยาภา 



4 VOL. 3 NO. 48 (WEEK 48: NOV 25-DEC 1, 2019) 
 

 

 

และหองตรวจโรคโสต ศอ นาสิกฯ ชั้น ๖ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ  
 - ๒๑-๒๒ พ.ย. จัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียม
ความพรอมสำหรับการสอบ OSCE ของ ศ.ร.ว.  รวมท้ัง
การสอบแกตัวสำหรับผูท่ีสอบไมผาน  
 - ๒๕ พ.ย. ๖๒ การสอบทักษะหัตถการการใสทอ
ชวยหายใจ (endotracheal intubation) และการทำ 
anterior nasal packing ณ ศูนยฝกสถานการณจำลอง
ทางการแพทย ชั้น ๖ และหองประชุม พลเอก อาทิตย 
กำลังเอก ชั้น ๘ ตึกอุบัติเหตุฯ  
 - ๒๖ พ.ย. ๖๒ การสอบทักษะการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
และขั ้นส ูง (Basic life support, ACLS) ณ ศูนย ฝก
สถานการณจำลองทางการแพทย ชั้น ๖ และหองประชุม 
พลเอก อาทิตย กำลังเอก ชั้น ๘ ตึกอุบัติเหตุฯ 

ผอ . กศ . วพม .  เ ป  นปร ะธ านกา รปร ะช ุ มคณะ 

กรรมการพัฒนาศักยภาพ นพท/นศพ.วพม. ครั้งที่ 

๕/๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร  ชั ้น ๓ อาคารพระ

มงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๕ พ.ย. ๖๒ 

 เม่ือวันท่ี ๒๕ พ.ย. ๖๒ พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา 
ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมคณะ 
กรรมการพัฒนาศักยภาพ นพท/นศพ.วพม. ครั้งที่ ๕/
๖๒ ณ หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา เพื ่อติดตามความกาวหนาของการพัฒนา
ศักยภาพ นพท./นศพ.วพม. ที่มีปญหาสุขภาพทางกาย
และจิตใจ และมีขอจำกัดดานการเรียน  

รอง ผอ.วพม.  ฝ  ายบร ิหาร  เปนประธานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. ครั้ง

ที ่  ๓/๖๓ ณ หองณีณา -นิรันดร  ชั ้น ๓ อาคาร

มงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๙ พ.ย. ๖๒ 

 เมื่อเวลา ๑๐๐๐ น. ของวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๒ พัน
เอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปน
ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร วพม. 
ครั้งที่ ๓/๖๓ เพื ่อพิจารณารายละเอียดงบประมาณป 
๕๖๔ ตามกลยุทธ โดยมีหัวขอการประชุมท่ีสำคัญดังนี ้
 - พิจารณารายละเอียดงบประมาณในกลยุทธท่ี 
๑, ๔, ๗, ๙, ๑๔ และกลยุทธที่ ๓ โดยใหผูแทนหนวยท่ี
เกี ่ยวของเสนอคำของบประมาณพรอมชี ้แจงเหตุผล
ความจำเปนของหนวย  
 - นัดประชุมครั้งต อไปพิจารณารายละเอ ียด
งบประมาณในกลยุทธท่ี ๓ และ ๖ ในวันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๖๒ 
เวลา ๑๐๐๐ น. ณ หองประชุมณีณา-นิรันดรวิชย ชั้น ๓ 
อาคารมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

คำส่ังกองทัพบกที่ ๓๘๐ /๖๒ ลง ๙ ต.ค. ๖๒ และ

คำส่ังกองทัพบกท่ี ๔๑๑/๖๒ ลง ๖ พ.ย. ๖๒ เรื่อง 

แตงตั้งผูดำรงตำแหนงทางวิชาการ ใหนายทหาร

สัญญาบัตรดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 ขอแสดงความยินดีก ับ อจ.วพม. ที ่ไดร ับการ
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๓๘๐/ ๖๒ และ คำสั่ง ทบ. ท่ี 
๔๑๑/ ๖๒ (ลง ๖ พ.ย. ๖๒) ดังมีรายนามตอไปนี้  
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 เปน ผูชวยศาสตราจารย วพม. 
 - พ.อ.ศราวุธ จินดารัตน อจ.ภภว.กศ.วพม. 
 - พ.อ.หญิง รุจินี ปดิฐพร อจ.ภพธ.กศ.วพม. 
 - พ.ท.ตุลย เรืองอารียรัชต อจ.ภปส.กศ.วพม. 
 - พ.ท.ณัฐพล ใจสุภา อจ.ภภว.กศ.วพม. 
 - พ.ต. อนุพงษ กันธิวงค อจ.ภภว.กศ.วพม. 
 เปน ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ วพม. 
 - พ.อ.หญิง ศิริลักษณ ชำนาญเวช อจ.กวญ.
รพ.รร.๖ 
 - พ.ท.ธานินทร พิรุณเนตร อจ.กกว.รพ.รร.๖ 
 - พ.ท.พนา กล่ำคำ อจ.กสศ.รพ.รร.๖ 
 - พ.ท.ไนยรัฐ ประสงคสุข อจ.กอย.รพ.รร.๖ 
 - พ.ท. เดชวิจิตร สวุรรณภักดี อจ.กกว.รพ.รร.๖ 
 - พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักด ีอจ.กกว.รพ.รร.๖ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยของการ

ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศ

ไทย ครั ้ งที ่  ๒๐ ไดสงผลการพิจารณาคัดเลือก

ผลงานวิจัยที ่สงเขามาเพื ่อนำเสนอทาง email 

เม่ือวันท่ี ๓๐ พ.ย. ๖๒  

 เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒ ทางคณะอนุกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยของการประชุมวิชาการ
แพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๒๐ ไดสงผล
การพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยใหเจาของผลงานทราบ
ทาง email โดยในปนี ้มีผลงานวิจัยทางแพทยศาสตร
ศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น ๑๗ 
เรื่อง ดังนี ้
 ๑. ประเภท Oral presentation ๕ เรื่อง ไดแก  
 - Efficiency of BMB gamification and 

effectiveness on learning achievement for medical 

students of Phramongkutklao College of Medicine. 

Theeraapisakkun M, Vichasilp T, Visawapoka U, 

Suriyamontol N, Rudeekulthamrong P, 

Cheungsirakulvit C, and Sanamontre A 

 - Spiral curriculum development to establish 

individual medical research competency during the 

3rd year to the 6th year medical students. 

Sakboonyarat B, Mungthin M, Hatthachote P, Kaewput 

W, Jindarat S, Piyaraj P, Suwannahitatorn P, 

Luanghirun P, Rangsin R. 

 - Does learning pre-medical sciences during 

first year is still important? An evaluation from 

medical students’ perspectives. Charoensakulchai S, 

Kantiwong A 

 - Empathy Enhancement Among Medical 

Residents By Dialogue Workshop: RCT. Mahagita C, 

Pongpakatien J, Kitthaweesin T, Iramaneerat C. 

Laboratory integrated case-based learning (Li-Cbl) 

for infectious diseases. Sungsirin N, Watanaveeradej 

V and Lab-integrated case-based learning (LI-CBL) 

team 

 2. ประเภท Poster presentation ๑๒ เรื่อง ไดแก 
 - The effectiveness of curriculum-level 

verification activity at Phramongkutklao College of 

Medicine during academic year 2017-18 and 2018-

19. Tantibhaedhyangkul R, Ekgasit R, Hirunwiwatkul N, 

Staworn D, Srisawas C.  

- Leveraging internal quality assurance 

(IQA) program using web-based application: Initial 

experience at Phramongkutklao College of 

Medicine. Vattanajun A, Yochana S, Charoenphol N, 

Staworn D.  

- Study on satisfaction and functionality 

assessment of padlet to preclinical laboratory 

teaching in Phramongkutklao College of Medicine: 

Student and instructor aspects. Luangpattarawong 

A, Sungsirin N, Hatthachote P, Kantiwong A. 

- Enhancing student-preceptor relationship by 

promoting preceptors’ role in developing 
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preceptee’s clinical skills and professionalism at the 

bedside during pediatric clerkship. Chatchawalanon 

S, Boonyawat B, Sirithangkul S, Tantibhaedhyangkul R. 

- Translational parasitology: Bridging medical 

science and practice from bench to community. 

Suwannahitatorn P, Piyaraj P, Ruang-areerate T, 

Taamasri P, Mungthin M. 

- Implementing entrustable professional 

activity (EPA) framework for assessment of 4th year  

medical cadets: Initial experience. Narongroeknawin 

P, Supasyndh O, Staworn D 

- Self-evaluation after using Educational 

Performance Excellence (EdPEx) framework ss a 

tool for internal quality assurance (IQA) program for 

5 years: Toward an effective and sustainable 

improvement. Vattanajun A, Staworn D, Hirunwiwatkul 

N, Srisawas C. 

- Rater scoring variability assisted by video-

recorded long case objective structured clinical 

examination. Sathavarodom N, Chueansuwan W, 

Kantiwong A, Satirapoj B, Supasyndh O. 

- Student feedback can be a tool to improve 

the jigsaw technique implemented on case-based 

learning (CBL) for better learning activity in the 

second-year medical students. Souvannakitti D, 

Vattanajun A, Hatthachote P  

 - Social media addiction and academic 

performance among medical cadets at 

Phramongkutklao College of Medicine. 

Chanpongsang P, Piyaraj P 

- Quality of life and association factors of 

medical cadet at the Phramongkutklao College of 

Medicine. Narongdej P, Piyaraj P 

- 21st century skills and voluntary community 

services among medical cadets, Phramongkutklao 

College of Medicine. Eamchotchawalit T, Piyaraj P 

การประชุมวิชาการประจำประดับชาติ เรื่อง การ

พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรดานสุขภาพ ครั้ง

ท ี ่  6 ภายใตห ั วขอหลัก  “ประกันค ุณภาพเชิ ง

สรางสรรค สูคุณภาพการศึกษา” ณ โรงแรม เดอะ 

สุโกศล เม่ือ ๒๕-๒๖ พ.ย. ๖๒ 

 เม่ือวันท่ี ๒๕-๒๖ พ.ย. ๖๒ พันเอก ผศ.ธรรมนูญ 

ศรีสอาน ผช.ผอ.วพม. ฝายประกันคุณภาพ เปนผูแทน 

วพม. เขารวมประชุมวิชาการประจำประดับชาติ เรื่อง 

การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรดานสุขภาพ ครั้งท่ี 

๖ ภายใตหัวขอหลัก “ประกันคุณภาพเชิงสรางสรรค สู

คุณภาพการศึกษา” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล โดยมี

สาระสำคัญ ดังนี ้
 -  Prof. Gordon, President of WFME แสดง
ท ัศนะเก ี ่ยวก ับแนวทางพ ัฒนา WFME standard 
criteria ใหสามารถนำไปปฏิบัติไดกวางขวาง (more 
global) ยิ ่งขึ ้น เนื ่องจากบริบทของแตละประเทศไม
เหมือนกัน จุดเนนของ WFME ไมใชเพียงแคการศึกษา 
pure science ในสถาบัน แตตองศึกษาสังคมดวย ไมใช
แคผานการสอบแตมุงเนนการพัฒนาในระยะยาว ใน 
standard criteria เ น  น ใ ช  ก า ร  recognize แ ท น 
accepted 
 - นโยบายที่สำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  
ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  • ดานการวิจัย มีกองทุนวิจัย ๑๒,๐๐๐ ลาน
บาท ระบุทิศทางการวิจัย เปาหมายการลงทุนดานการ
วิจัย คือ รอยละ ๑.๕ ของ GDP ในป ๒๕๖๔ เนนการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน โดยใหหักคาใชจายได 300% 
ซ่ึงจะหมดอายุในป ๒๕๖๒ แตจะขอขยายตอไปอีก ๕ ป 
  • การประกันคุณภาพการศึกษา เนนปรับปรุง 
มคอ. และหลักสูตร และใหสามารถมี อจ.พิเศษ มากกวา 
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50% ได สวน มคอ.๓ ใหสถาบันการศึกษาสามารถ
ออกแบบเองได 
  • พรบ. การอุดมศึกษา ฉบับใหม มีขอกำหนด
หามสภาวิชาชีพเขามากาวกายเรื่องการจัดทำหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษา 
  • พันธกิจเดิม คือ สอน วิจัย บริการวิชาการ 
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปจจุบันเปลี่ยนเปน สรางคน 
สรางความรู รวมพัฒนาประเทศ จรรโลงความดีงาม 
  • ในอนาคตการศึกษาจะไมเน นการไดรับ
ปริญญาบัตร แตเนนการศึกษาเปน Module เพื่อใชใน
การทำงาน ซ่ึงเม่ือไดศึกษาหลาย ๆ module จะสามารถ
ปรับเปนปริญญาบัตรได 
 - กฎกระทรวง ป ๒๕๖๑ กำหนดใหการประกัน
คุณภาพเปนเรื่องของสถาบัน โดยจะใชระบบใดก็ได แต
ตองไมต่ำกวามาตรฐานที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (กมอ.) กำหนด โดย กมอ. จะดำเนินการ
เฉพาะ post audit เทานั ้น ปจจุบันยังไมไดกำหนด
หนวยงานท่ีจะเปนผูประเมินภายนอก ท้ังนี้จะใหสถาบัน
สามารถเสนอมาให กมอ. พิจารณาได เมื่อผูประเมิน ได
ประเมินคุณาพเรียบรอยแลวจะรายงานผลตอสถาบัน 
และสำนักงานปลัดกระทรวง ซึ่งตองใหแลวเสร็จกอน
นักศึกษารุนแรกจบ 
 - การโตวาที เรื่อง ประกันคุณภาพ : ชวยหรือซ้ำ  
ผลประเมิน ฝายซ้ำชนะ แสดงวา ควรตองมีการทบทวน
กระบวนการประกันคุณภาพของประเทศ 

 

 

กิจกรรมสำคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหที ่ ๔๙ 

ของป ๒๕๖๒ (๔๙/๖๒) คือ ๒-๘ ธ.ค. ๖๒  

 กิจกรรมสำคัญในสัปดาหท่ี ๑๐ ของปงบประมาณ 
๒๕๖๓ และสปัดาหท่ี ๔๙ ของป พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้   

• ๒ ธ.ค. ๖๒ ๑๓๐๐ การซอมการปฏิบ ัติในพิธี
พระราชทานกระบี่ ณ หองประชุมใหญ สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ  

• ๔ ธ.ค. ๖๒ ๐๘๐๐ การประชุมหารือเชาวันพุธ ณ 
หองณีณา-นิรันดร ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 

• ๔ ธ.ค. ๖๒ ๑๐๓๐ ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ และคณะ
เยี่ยมบานพักกำลังพลที ่มีบุตร คูสมรส และบุพการีที ่มี
ความตองการพิเศษและทุพพลภาพ พรอมทีมสหสาขา
วิชาชีพ  

• ๔ ธ.ค. ๖๒ ๑๒๓๐ ผอ.ศพม. เปนประธานมอบทุน
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ นขต.ศพ
ม. ณ โรงพลศึกษา วพม.  

• ๖ ธ.ค. ๖๒ ๐๙๐๐ การซอมใหญพิธีพระราชทาน
กระบี่แกผูสำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. รร.นนร. รร.นนก. 
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และ วพม. ประจำป ๒๕๖๒ ณ หองประชุม ๔๒๑ อาคาร
อเนกประสงค สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.)  
 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                        (ดุสิต สถาวร) 

  รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร   

   ๑๕ ธ.ค. ๖๒   
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