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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้ เป็นฉบับ 
ประจําสัปดาห์ที่ 11 ของปีงบประมาณ 2564 และฉบับที่ 
50 ของปี พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมผู้แทน นขต.ศพม. 
เพื่อติดตามผลการทบทวนและจัดทําข้อมูลการคัดแยก
ตําแหน่งข้าราชการพลเรอืนกลาโหมออกจากตําแหน่ง
ข้าราชการทหาร ตามที่ ยก.ทบ. กําหนด ณ ห้องประชมุ 
ศพม. ชั้น 2 เมื่อ 8 ธ.ค. 63   

 เมื่อเวลา 1000 ของวันที่ 8 ธ.ค. 63 พลโท ธารา 
พูนประชา ผอ.ศพม. เป็นประธานการประชุมผู้แทน นขต.ศพม. 
เพื่อติดตามผลการทบทวนและจัดทําข้อมูลการคัดแยก
ตําแหน่งข้าราชการพลเรอืนกลาโหมออกจากตําแหน่ง
ข้าราชการทหาร ตามที่ ยก.ทบ. กําหนด ณ ห้องประชุม ศพม. 
ในโอกาสนี้ เสธ.ศพม. ผอ.วพบ. รอง ผอ.รพ.รร.6 รอง 
ผอ.วพม. รอง ผอ.สพธ. รอง ผอ.สวพท. ได้เข้าประชุมโดย
พร้อมเพรยีงกัน  
 ที่ประชุมฯ รับทราบนโยบายของ ผอ.ศพม. ที่
ต้องการให้ นขต.ศพม. นําข้อสรุปของกลุ่มลักษณะงานที่
สมควรเป็นข้าราชการพลเรอืนกลาโหม จากการสัมมนาของ
คณะทํางานในระดับ กห. (11 ข้อ) และคณะทํางานในระดับ 
ทบ. (5 ข้อ) มาใช้เป็นแนวทางคัดแยกตําแหน่งข้าราชการ
พลเรอืนกลาโหม  
 หลังจากนั้นผู้แทนของ นขต.ศพม. ได้ช้ีแจงความ
คืบหน้าของการทบทวนและจัดทําข้อมูลการคัดแยก

ตําแหน่งข้าราชการพลเรอืนกลาโหมออกจากตําแหน่ง
ข้าราชการทหาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน โดย 
ผอ.ศพม. กําชับให้ทุกหน่วยส่งข้อมูลทั้งหมดให้ บก.ศพม. 
ภายใน 14 ธ.ค. 63 หลังจากนั้นเมื่อทุกหน่วยส่งข้อมูลให้
ทาง กยข.พบ. แล้ว ทาง จก.พบ. จะแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมในภาพรวมต่อไป 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการประชมุเชิงปฏบิัติการ 
ในหัวข้อ Training Course for EPA Assessor ณ  
ห้องประชมุ 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจา้ฟ้าเพชรรัตน เมือ่ 7 
ธ.ค. 63   

 เมื่อเวลา 0900 ของวันที่ 7 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง 
ผศ.จันทราภา ศรสีวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Training Course for 
EPA Assessor ซ่ึงจัดโดย นพศ.วพม. ณ  ห้องประชุม 25 
ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน  
 หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ วพม. เข้าใจ
หลักการและที่มาของการประเมินสมรรถนะทางวชิาชีพที่
บัณฑิตแพทย์ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นประจําในเวชปฏิบัติเมื่อ
สําเร็จการศึกษา (professional activities) โดยการ
ประเมินดังกล่ าวเป็นรูปแบบหนึ่ งของ formative 
assessment เพื่อนําผลการประเมินมาป้อนกลับให้ นพท./
นศพ.วพม. พัฒนาตนเองจนอาจารย์ไว้วางใจให้ปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง (Entrustment) ซ่ึงเแนวคิดดังกล่าวก็คือ 
แนว คิ ดของ Entrustable professional activities 
(EPA) นั่นเอง 
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  ในการอบรมคร้ังนี้ ทาง นพศ.วพม. ได้นําตัวอย่าง
วดีิทัศน์การปฏิบัติของ นพท./นศพ.วพม. มาให้ผู้เข้าอบรม
ฝึกประเมินและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทั้ง 5 EPA ได้แก่ 

• EPA 1: รวบรวมประวัติการเจ็บป่วย ผลการตรวจ
ร่างกาย และวนิิจฉัยแยกโรค 

• EPA 2: แนะนําและแปลผลการตรวจเพื่อวนิิจฉัยโรค
และการตรวจคัดกรองที่ใช้บ่อย 

• EPA 3: วนิิจฉัย สั่งการรักษา และอภิปราย
แผนการรักษา 

• EPA 4: จําแนกผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องดูแลเร่งด่วน 
ประเมินและดูแลรักษาเบ้ืองต้นได้อย่างทันท่วงที 

• EPA 5: ทําหัตถการพื้นฐานสําคัญในเวชปฏิบัติได้ 

 อนึ่ง การอบรมคร้ังนี้ใช้ห้องประชุม 25 ปี ที่ช้ัน 7 
ของอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ซ่ึงเพิ่งจะปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์
ทั้งโครงสร้างทางกายภาพ ระบบภาพ ระบบเสียง และระบบ
ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง แม้ว่าในช่วงนี้จะยังอยู่
ระหว่างการทดสอบระบบต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน แต่ก็

นับว่าเป็นห้องประชุมที่มีระบบค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดใน
ขณะนี้  

ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมตัดสินผลการศึกษา 
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่  3 ภาคการศึกษาที่  1 ปี
การศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมณีณา-นิรันดร์ ชั้น 3 
อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63  

 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการประชุมตัดสินผล
การศึกษา นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
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ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา โดยมีคณะผู้บรหิาร หน.
ภาควชิา และประธานกรรมการรายวชิาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 หรอืผู้แทน เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 ในภาคการศึกษาที่ 1 มี นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 3 
เข้ารับการศึกษา  จํานวน 97 นาย โดยมีรายวชิาที่เปิดสอน 
จํานวน 6 รายวชิา คิดเป็น 18 หน่วยกิต  
ผอ.กศ.วพม. ให้ข้อคดิแกอ่าจารยใ์หมท่ีเ่ขา้อบรมในหลกัสตูร 
Basic QA in Medical Education ซึ่งจัดโดย สปค.วพม. 
ณ ห้องประชุม 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน เมือ่ 8 
ธ.ค. 63 

 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. ร่วมให้ข้อคิดแก่อาจารย์ใหม่ที่เข้าอบรม
หลักสูตร Basic QA in Medical Education ซ่ึงจัดโดย 
สปค.วพม. โดยมี พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน ผช.
ผอ.วพม. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ดําเนิน
รายการ ณ ห้องประชุม 25 ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชร
รัตน ในโอกาสนี้วทิยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่
อาจารย์ใหม่ในการอบรมคร้ังนี้ มีดังนี้  
 - พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร 
บรรยายในหัวข้อ “บรบิทที่หลากหลายของวทิยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า (สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงกลาโหม สถาบันอุดมศึกษา สถาบันผลิตแพทย์ 
สถาบันสมทบของ ม.มหิดล) และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศกึษา  

  - พันเอก ผศ.ธรรมนูญ ศรสีอ้าน  บรรยายในหัวข้อ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ วพม.  
 - พันเอก เรอืงวทิย์ ตันติแพทยางกูร บรรยายใน
หัวข้อ ความเหมือนและความต่างของการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ (VA) 
และการประกันคุณภาพการศึกษา (QA)   
 - พันเอกหญิง ผศ.อนุสรา วัฒนจันทร์ บรรยายใน
หัวข้อกรอบมาตรฐานความเป็นอาจารย์มืออาชีพ 
(Professional Standard Framework, PSF) กับ การ
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พัฒนาความเช่ียวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษาของอาจารย์
ใหม่  
ผอ.กศ.วพม. และคณะ เดินทางไปเยี่ยม นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ที่ไปปฏิบัติธรรมฯ ณ ศูนย์พัฒนาจิต
เฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม จว.ฉะเชิงเทรา เมื่อ 9 
ธ.ค. 63 

 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63 พลตรหีญิง ผศ.จันทราภา ศร ี
สวัสดิ์ ผอ.กศ.วพม. พร้อมด้วย พันเอก ผศ.ดุสิต สถาวร 
รอง ผอ.วพม. ฝ่ายบรหิาร พันเอกหญิง กิติพร พุทธิขันธ์ 
และ พันโทหญิง ณัชชนม์ เจรญิผล เดินทางไปเย่ียม  
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ที่ไปปฏิบัติธรรมตาม
โครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต คุณธรรม 
จรยิธรรม ให้เกิดปัญญาและสันติสุข ระหว่างวันที่ 7-13 
ธ.ค. 63 ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดผาณิตาราม 
จว.ฉะเชิงเทรา  
 โครงการนี้ได้รับความกรุณาจาก พลโทหญิง ศ.
เกียรติคุณ ทิพย์ ศรไีพศาล เป็นที่ปรกึษากิตติมศักด์ิของ
โครงการฯ  
 โครงการปฏิบัติธรรมฯ เป็นหลักสูตรเจรญิสติ และ
วปัิสนาของคุณแม่ ดร.สิร ิกรนิชัย ระยะเวลารวม 7 วัน 6 
คืน โดยมี พระอาจารย์ สุรศักด์ิ จรณฺธมโม วัดผาณิตาราม 
ให้ความเมตตาดูแลทั้งทางธรรมและทางโลกในการไปปฏิบัติ
ธรรมของ นพท./นศพ.วพม. ทุกคร้ังที่ผ่านมา 

 อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรยีนในปีนี้ ได้แก่ พันเอกหญิง 
ผศ.อัญชลี วศิวโภคา ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และ 
ร้อยตร ีพัชรพล โอษฐ์สัตย์ นายทหารปกครอง วพม.  
 ในโอกาสนี้ พระอาจารย์สุรศักด์ิ จรณฺธมโม ได้เมตตา
นําชมนิทรรศการ “SHUT - ชัด: เมื่อสิ่งหนึ่งปิด สิ่งหนึ่งจึง
เปิด” ณ หอธรรมพระบารมี วัดผาณิตาราม จ. ฉะเชิงเทรา 
ซ่ึงจัดแสดงผลงานศิลปะที่สร้างข้ึนในช่วงวกิฤตโรคระบาด 
Covid-19 โดยศิลปินแห่งชาติ ร่วมด้วยศิลปินร่วมสมยักวา่ 
160 คน  



5 VOL. 4 NO. 50 (WEEK 50: DEC 7-13, 2020) 
 

 

 

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการวชิาการ วพม. คร้ังที่ 9/2563 ผ่านทาง
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
เมื่อ 7 ธ.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1330 ของวันที่ 7 ธ.ค. 63 พันเอก ธํารงโรจน ์
เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการวชิาการ วพม. คร้ังที่ 9/2563 ผ่านทางระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ในโอกาส
นี้ พลตรหีญิง รศ. ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ ที่ปรกึษา พันเอก
หญิง นวพร หิรัญววิัฒน์กุล รองผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมด้วย 
โดยมี พันเอก ผศ.ศราวุธ จินดารัตน์ ทําหน้าที่เลขานุการ โดย
มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
 - ติดตามความก้าวหน้าการจัดการประชุมวชิาการ 
IMRC 2020  
 - เร ื่องสืบเนื่องอื่น ๆ  ได้แก่ งานบรกิารวชิาการ งาน
ตําแหน่งวชิาการ งานวเิทศสัมพันธ์ และงานห้องสมุด  

รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งวชิาการ วพม. ณ ห้อง
ประชุมภาควชิาเภสัชวทิยา ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน 
และผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings เมื่อ 9 ธ.ค. 63 
 เมื่อเวลา 1200 ของวันที่ 9 ธ.ค. 63 พันเอก ธํารงโรจน ์
เต็มอุดม รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งวชิาการ วพม. ณ ห้องประชุม
ภาควชิาเภสัชวทิยา ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน และผ่านทาง
ระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดย
มี พันโท รศ.เจนยุทธ ไชยสกุล ทําหน้าทีเ่ลขานุการ   

กจิกรรมสาํคญัของ วพม. ในหว้งสปัดาหท์ี ่51 ของปี 
พ.ศ. 2563 (51/63) คอื 14-20 ธ.ค. 63  

• 14 ธ.ค. 63 0830 การประชุมคณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 14 ธ.ค. 63 0830 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดการประชุม IMRC 2020 ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา 

• 15 ธ.ค. 63 1330 การประชุมคณะกรรมการบรกิาร
วชิาการ วพม. ณ ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา  

• 15 ธ.ค. 63 1330 การประชุมหารอืแนวทางการบรหิาร
จัดการหอพักแห่งใหม่ของ วพบ. ร่วมกับคณะผู้บรหิาร วพบ. ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 2 ตึกอํานวยการ วพบ.   

• 15 ธ.ค. 63 1730 การประชุมคณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและอาจารย์ วพม. คร้ังที่  8/ 2563 ณ สโมสร
กองทัพบก ถนนวภิาวดีรังสิต   

• 16 ธ.ค. 63 0930 การประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ทรัพยากร วพม. ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎ
เกล้าเวชวทิยา  

• 16 ธ.ค. 63 1330 การประชุม นขต.วพม. คร้ังที่ 12/ 
2563 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกลา้เวชวทิยา  

• 18 ธ.ค. 63 0900 การประชุม นขต.พบ. และหน่วยสาย
แพทย์ในสังกัด ทบ. ณ ห้องประชุม พบ. ช้ัน 4 
 

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

 

 

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