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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 49 ของปีงบประมาณ 2563 และฉบับที่ 
36 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในสัปดาห์นี้ มี
ดังนี้   
จก.พบ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวัน
สถาปนาศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบ
ปีที่ 36 ณ บรเิวณชั้น 2 พระที่นั่งอุดมวนาภรณ ์เมื่อ 31 
ส.ค. 63  

  เมื่อเวลา 0809 ของวันที่ 31 ส.ค. 63 พลโท ชาญ
ชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิ ธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาศูนย์อํานวย
การแพทย์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 35 ณ บรเิวณช้ัน 
2 พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ โดยมีผู้บังคับบัญชา หน.นขต.
ศพม. และอดีตผู้บังคับบัญชาให้เกียรติมาร่วมพิธีโดยพร้อม
เพรยีงกัน ในโอกาสนี้ ผอ.กศ.วพม. และ รอง ผอ.วพม. ฝ่าย
บรหิาร เข้าร่วมพิธีด้วย       
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ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม นขต.กศ.วพม. 
ประจําเดือน ก.ย. 63 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 2 ก.ย. 63 

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 2 ก.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุม
นขต.กศ.วพม. ประจําเดือน ก.ย. 63 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 
3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมี หน.ภาควชิา และ 
ผู้แทนหน่วยที่ เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้ 
 - วพม. จะเป็นสนามสอบข้ันตอนที่ 1 และ 2 คร้ังที่ 1/ 
2563 ในวันที่ 12-13 ก.ย. 63 โดยมียอดผู้เข้าสอบข้ันตอนที่ 1 
จํานวน 225 นาย ข้ันตอนที่ 2 จํานวน 154 นาย มีพันเอก
หญิง ผศ.อลิสา เสนามนตร ีเป็น หัวหน้า.สนามสอบ  
 - แผนการตรวจประเมนิและรับรองศักยภาพสถาบันฝึก
ปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่าย 10 (รพ.ในสังกัด กห) 
ของแพทยสภา ประจําปี 2563 กําหนดจะดําเนินการในห้วง 
ต.ค. - พ.ย. 63  
 - กศ.วพม ปรับตารางการศึกษา ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 โดยให้ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 เร ิ่มเข้ามาศึกษาใน
ห้องเรยีน ในวันที่ 26 ต.ค. 63 จากเดิมที่กําหนดไว้วันที่ 2 
พ.ย. 63 โดยในช่วงแรกมีกําหนดการ ดังนี้  

: 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 63 ปรับสภาพนักเรยีนใหม่ 
: 2-15 พ.ย. 63 วชิาทหาร 1 
: 16-29 พ.ย. 63 วชิาทหาร 2 (เรยีนที่ รร.จปร.) 
: 30 พ.ย - 6 ธ.ค. 63 วชิาเลือก 

 - ขอให้คณะกรรมการรายวชิาเร ิ่มจัดทํารายละเอียด
รายวชิา (มคอ.3/มคอ.4) ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยฝากให้พิจารณาความสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรใหม่ ดังต่อไปนี้  
 : รายละเอียดหัวข้อการสอน และวธีิการสอน  
 : Early patient exposure 
 : Simulation-based learning 
 : adaptive learning & active learning 

 : ผสมผสานการเรยีนรู้บน digital platform กับการ
เรยีนรู้ในช้ันเรยีนและการเรยีนที่ข้างเตียง  
 : การพัฒนาผลลัพธ์การเรยีนรู้สําคัญแบบระยะยาว 
(Longitudinal development of cross-cutting 
outcomes) 
 - การประชุมร่วม วพม. และ ม.เกษตรศาสตร์ ประจําปี  
2564 กําหนดจัดในวันที่ 14 ม.ค. 64 โดยคณะวทิยาศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ 
 - สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การจัดทํา
หลักสูตรการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลองด้านเวชศาสตร์
ทหารและการจัดการภัยพิบัติ เมื่อ 27-28 ส.ค. 63 
 - ปฏิทินงานประชุมและพิธีการสําคัญของ วพม. ใน
ห้วง ก.ย. - พ.ย. 63 ดังนี้  
 : 10 ก.ย. 63 พิธีไหว้ครู 
 : 16 ก.ย. 63 งานมุทิตาจิต อจ.วพม./รพ.รร.6 จัดโดย
ชมรมคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า 
 : 17 ก.ย. 63 งานเกษียณอายุราชการกําลังพล วพม.  
 : 18 ก.ย. 63 การตรวจเย่ียมติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ของการจัดการฝกึศึกษา โดย รอง ผบ.สปท. และคณะ 
 : 22 ก.ย. 63 งานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครอืข่าย
สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที ่3  
 : 23 ก.ย. 63 การฝกึซ้อมอคัคีภยัประจําปี 2563  
 : 25 ก.ย. 63 พิธีเทิดเกยีรติและอําลาชีวติรับราชการ
กําลังพลเหลา่ทหารแพทย์ 
 : 1 ต.ค. 63 พิธีปฏญิาณตนของบัณฑิต วพม. รุ่นที ่40 
 : 3 ต.ค. 63 การซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปรญิญา
บัตรฯ ม.มหิดล 
 : 6 ต.ค. 63 พิธีพระราชทานปรญิญาบัตรวนัทีส่อง ม.
มหิดล (บัณฑิต วพม. รุ่นที ่40) 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะทํางาน
คัดเลอืกผูรั้บเหมางานติดตั้งระบบภาพ ระบบเสยีง และ
ระบบบันทึก/ถ่ายทอดภาพและเสียง สําหรับห้อง
ประชุม 25 ปี ณ ห้องณีณา-นรัินดร์ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา เมื่อ 2 ก.ย. 63  
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 เมื่อเวลา 1100 ของวันที่ 2 ก.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. 
จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นการประชุมคณะทํางาน
คัดเลือกผู้รับเหมางานติดต้ังระบบภาพ ระบบเสียง และระบบ
บันทึก/ถ่ายทอดภาพและเสียง สําหรับห้องประชุม 25 ปี ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 
 ที่ประชุมฯ ได้รับฟังการนําเสนอแนวทางการติดต้ัง
ระบบภาพ ระบบเสียง และระบบบันทึก/ถ่ายทอดภาพและ
เสียง สําหรับห้องประชุม 25 ปี ของทั้ง 2 บรษัิท และมีมติ
มอบหมายให้ รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร และ หก.กสน.วพม. รับ
ไปดําเนินการตามมติของที่ประชุมฯ   
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะทํางานพัฒนา
แนวทางประเมนิสมรรถนะทางวชิาชพีของ นพท./นศพ.วพม. 
ตามกรอบแนวคิด Entrustable Professional Activity 
(EPA) ณ ห้องณณีา-นรัินดร์ ชั้น ๓ อาคารพระมงกฎุเกลา้
เวชวทิยา วพม. เมื่อ 2 ก.ย. 63    
 เมื่อวันที่  2 ก.ย. 63 พลตรหีญิง ผศ. จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะทํางานพัฒนา
แนวทางการประเมินสมรรถนะทางวชิาชีพของ นพท./
นศพ.วพม. คร้ังที่ 3/63 ณ ณ ห้องณีณา นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี พันเอกหญิง นว
พร หิรัญววิัฒน์กุล รอง ผอ.กศ.วพม. และคณะทํางาน เข้า
ประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 หัวข้อสําคัญของการประชุม คือ การพิจารณาคู่มือการ
ประเมินสมรรถนะทางวชิาชีพ (Entrustable Professional 
Activities, EPA) ซ่ึงประกอบด้วยแนวทางการประเมิน แบบ
ประเมิน และ milestone ของ EPA 1 – 5 และความคืบหน้า
การจัดทําระบบประเมิน EPA ออนไลน์ ซ่ึงเมื่อคู่มือและระบบ
การประเมินออนไลน์เสร็จเรยีบร้อยแล้วจะจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่กลุ่มผู้ประเมินต่อไป 

รอง ผอ.วพม. และ รอง ผอ.กศ.วพม. ร่วมเป็นกรรมการ
สัมภาษณ์ นพท./นศพ.วพม. ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา 
ประจําปี 2563 คร้ังที่ 5 ผ่านระบบออนไลนท์ี่ห้อง LRC ชั้น 
3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมื่อ 31 ส.ค. 63 

 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พร้อมด้วย พันเอก ธํารงโรจน์ เต็ม
อุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และ พันเอกหญิง นวพร 
หิรัญววิัฒน์กุล รอง ผอ.กศ.วพม. ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา
จัดสรรทุนการศึกษาสําหรับ นพท./นศพ.วพม. สัมภาษณ์ 
นพท./นศพ.วพม. ที่ย่ืนความจํานงค์ขอรับทุนการศึกษา
สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจําปี 
2563 คร้ังที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ ที่ห้องเรยีนกลุ่มย่อย 
(LRC) ช้ัน 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเปิดการประชมุเชงิ
ปฏิบัติการ เร ื่อง การจัดการกับความเครยีด ซึ่งจัดโดย 
ผธก.กพ.กอ.วพม. ณ ห้องสดศร ีชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน เมื่อ 3 ก.ย. 63 
 เมื่อเวลา 0845 วันที่ 3 ก.ย. 63 พันเอก ผศ.ดุสิต 
สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การจัดการกับความเครยีด 
ของ ผธก.กพ.กอ.วพม. ซ่ึงผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทน
กําลังพลจากหน่วยต่าง ๆ ของ วพม. ณ ห้องสดศร ีช้ัน 1 
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อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิง 
นวพร หิรัญววิัฒน์กุล รอง ผอ.กศ.วพม. และคณะ มาเป็น
วทิยากรในคร้ังนี้ 

ภ าค ว ิช า เ ภ สั ช ว ิท ย า  จั ด ก า รป ร ะ ชุ ม ว ิช า ก า ร 
Pharmacotherapy of New Drugs 2020 ผ่ านทาง
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
เมื่อ 2-4 ก.ย. 63  
 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 63 พันเอก ศ.มฑิรุทธ มุ่งถิ่น หหัว
หน้าภาควชิาเภสัชวทิยา กองการศึกษา วพม./ ผช.ผอ.วพม. 
ฝ่ ายว จิัย เป็นประธานกล่ าวเปิดการประชุมว ชิาการ 

Pharmacotherapy of New Drugs 2020 ซ่ึ ง ใน ปี นี้
จัดการประชุมโดยวธีิถ่ายทอดสดผ่านทางระบบออนไลน์ 
โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings นับเป็นการจัด
ประชุมต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้า
ประชุมจากภายนอก ทบ. จํานวน 23 คน และบุคลากรใน 
ทบ. 120 คน โดยผู้เข้าประชุมนอกจากจะได้รับความรู้ที่
ทันสมัยเร ื่องยาใหม่ ๆ แล้วยังได้รับ CME credits ของ
แพทยสภาและสภาเภสัชกรรมอีกด้วย สําหรับการประชุม
ว ิชาการ Pharmacotherapy of New Drugs 2021 
กําหนดจัดในวันที่ 28-30 เมษายน 2564 โดยจะจัดทั้ง
แบบ online และ on-site ควบคู่กันไป  

ศูนย์บรหิารการเงิน รพ.รร.6 จัดการอบรมเพื่อศึกษาต้นทุน
โรงพยาบาลในกลุ่มเครอืข่าย กสพท (UHOSNET) ในส่วน
ของ รพ.รร.6 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารพัชกิติยาภา เมื่อ 
2-4 ก.ย. 63  
 เมื่อวันที่ 2-4 ก.ย. 63 ศูนย์บรหิารการเงิน รพ.รร.6 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การคิดต้นทุนโรงพยาบาล 
ณ ห้องประชุมช้ัน 10 อาคารพัชกิติยาภา โดยได้รับเกียรติจาก 
ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธ์ิ พรรณนารุโณทัย ที่ปรกึษาสํานักพัฒนา
กลุ่มโรคร่วมไทย สถาบันวจิัยระบบสาธารณสุข มาให้ความรู้
แก่ หน.นขต. และกําลังพลของ รพ.รร.6 และ วพม.  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 37 ของปี 
พ.ศ. 2563 (37/63) คือ 7-13 ก.ย. 63  

• 8 ก.ย. 63 พิธีประดับเคร ื่องหมายยศข้าราชการทหาร 
สังกัด รพ.รร.๖/วพม. ณ ห้องดุสิตธานี ช้ัน 10 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ รพ.รร.6   
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• 8 ก.ย. 63 1630 ผอ.ศพม. เป็นประธานรับมอบ
เคร ื่องปรับอากาศที่ ติดต้ังตามโครงการปรับปรุงหอพัก 
นพท.วพม. จากสมาคมผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. ณ โถงช้ัน 
1 หอพัก กปค.วพม. 

• 8 ก.ย. 63 1700 การประชุมคณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองฯ และคณะที่ปรกึษา ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ 
ช้ัน 3 ตึกอํานวยการ วพม.  

• 10 ก.ย. 63 พิธีไหว้ครู วพม. ประจําปีการศึกษา 2563 
ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ช้ัน 4 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 11 ก.ย. 63 0800 การประชุมหารอืเตรยีมรับการตรวจ
เย่ียมติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดฝึกศึกษา โดย รอง ผบ.
สปท. และคณะ ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 11 ก.ย. 63 1000 การประชุม คกก พิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ประเภทงบลงทุน 
ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 

• 12-13 ก.ย. 63 การสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1 และ 2 ณ 
สนามสอบ วพม.  

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

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 
               (ดุสิต สถาวร) 
  รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร   
   14 ก.ย. 63  
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