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PCM Executive Newsletter: เกร ิ่นนาํ    
 จดหมายข่าวจากโต๊ะผู้บรหิารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3-4 
ของปีงบประมาณ 2566 และฉบับที่ 42-43 ของปี พ.ศ. 
2565 หัวข้อข่าวสําคัญในฉบับนี้ มีดังนี้   
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ 
พระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัมหดิล ประจําปีการศกึษา 2564 ณ หอประชมุ
มหิดลสิทธาคาร มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อ 14 
ตุลาคม 2565 

 เม่ือวันท่ี 24 ต.ค. 65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เ ส ด็จพระราช ดํ า เนิ น แทนพระองค์  ไป ในการ พิ ธี
พระราชทานปรญิญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่
ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลัยมหิดล และสถาบัน
สมทบ ประจําปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมมหิดล
สิทธาคาร มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบัณฑิตเข้า
รับพระราชทานปรญิญาบัตร จํานวน 4,207 ราย ใน
โอกาสนีมี้ผู้สําเร็จการศึกษาจากวทิยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มง กุฎ เก ล้า  ( รุ่น ท่ี  42)  จํ านวน 101 นาย เ ข้ า รับ
พระราชทานปรญิญาบัตรในคร้ังนี ้
 โอกาสนี้ มหาวทิยาลัยมหิดล ทูลเกล้าฯ ถวาย
ปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวชิา
พฤกษศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2564 แด่ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติคุณท่ีทรงเป็นผู้ใฝ่พระ
ราชหฤทัยศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทรงเป็นผู้มีบทบาท
สําคัญยิ่งในการเป็นองค์อุปถัมภ์วงการพฤกษศาสตร์ 
พระราชทานกระแสพระราชดํารหิลายประการในการ
สร้างสรรค์ และพัฒนาวชิาการด้านพฤกษศาสตร์ของ
ประเทศไทย ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ ทรงสืบสานพระ
ราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทรงมีพระราชดําร ิ
ให้ จั ด ต้ังธนาคารพืชพรรณ และโครงการอนุ รักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (อพ.สธ.) ซึ่ ง
ดําเนินงานอนุ รักษ์ ท้ังทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
กายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญัญา ทรงจัด
ให้มีการสํารวจฐานทรัพยากรท้องถ่ิน เพ่ือนําไปสู่การ
ศึกษาวจิัย ดูแล อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงห่วงใยไปถึงเยาวชน ทรงส่งเสรมิ
ให้ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ
สวยงาม เกิดความรักหวงแหนทรัพยากร ผ่านโครงการ 
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน” ท่ัวประเทศไทย อีกท้ัง ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักพฤกษศาสตร์ และวงการ
พฤกษศาสตร์ไทย ทรงตระหนักถึงความขาดแคลนข้อมูล
ทางพฤกษศาสตร์พ้ืนฐาน และบุคลากรผู้เช่ียวชาญทาง
พฤกษศาสตร์ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
สภามหาวทิยาลัยมหิดล ในคราวประชุม คร้ังท่ี 579 เม่ือ 
วันพุธท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้
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ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ สาขาวชิาพฤกษศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรสิีรนิธร มหาวชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิรกิิจการณีิพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมาร ีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏ 
และเพ่ือเป็นเกียรติประวัติและสวัสดิมงคล อันสูงยิ่งแก่
มหาวทิยาลัยมหิดล และเ พ่ิมพูนเกียรติภู มิแก่คณะ
วทิยาศาสตร์สืบไป 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร ื่อง การป้องกัน เฝ้าระวัง  ในการฝึกทหารใหม่ 
ผลัด 2/65 และสุขอนามัยสว่นบุคคล การป้องกันโรคตดิตอ่ที่
พบบ่อยในการฝึก ณ ห้องประชมุมงกฎุเวช อาคารพระมงกฎุ
เกล้าเวชวทิยา วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้ เมือ่ 25 
ตุลาคม 2565 

 เมื่อเวลา 0800 ของวันที่ 25 ตุลาคม 2565 พลโท 
วุฒิไชย อิศระ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานเปิดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร ื่อง การป้องกัน เฝ้าระวัง  ในการฝึก
ทหารใหม่ ผลัด 2/65 และสุขอนามัยส่วนบุคคล การป้องกัน
โรคติดต่อที่พบบ่อยในการฝึก ซ่ึงจัดข้ึนโดยกองตรวจโรค
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ ห้องประชุม
มงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วทิยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในโอกาสนี้ ผอ.ศพม. ผอ.วพม./ 
ผอ.รพ.รร.6 ผอ.วพบ. รอง ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ และ รอง 
ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมพิธีเปิดคร้ังนี้ด้วย โดยผู้เข้าประชุม

ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และครูฝึกจากหน่วยฝึกทหาร
ใหม่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล  

ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง วพม. คร้ังที่ 
10/ 2565 ณ ห้องระพ ีสาครกิ ชั้น 3 อาคารพระมงกฎุเกลา้
เวชวทิยา วพม. และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud 
Meetings) เมื่อ 19 ต.ค. 65 
 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 19 ต.ค. 65 พล.ต. ธํารงโรจน์ 
เต็มอุดม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมหน่วยข้ึนตรง 
วพม. คร้ังที่ 10/ 2565 ณ ห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 อาคาร
พระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. และผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom Cloud Meetings) ในโอกาสนี้ หน.นขต.วพม. 
เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - นโยบาย จก.พบ. และ ผอ.ศพม. ท่านใหม่   
 - การช้ีแจงเร ื่องการแบ่งมอบความรับผิดชอบหลักใน
การกํากับติดตามผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
2565-2570 สําหรับกลยุทธ์ที่ 1-5      
 - กําหนดการจัดสอบประมวลความรอบรู้สําหรับ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ประเภท 
MEQ, ทักษะหัตถการ (Manual skills) และทักษะคลินิก 
(OSCE) 
 - กําหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาสําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจําปีการศึกษา 2565 
วันที่ 27 ต.ค. 65 เวลา 1330 ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช 
 - แผนการตรวจประเมินสถานที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะ เครอืข่ายที่ 15 ของแพทยสภา 
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 - กําหนดการจัดสอบ TPAT-1 โดย กสพท วันที่ 17 
ธ.ค. 65 ซ่ึง วพม. ร่วมเป็นกรรมการสนามสอบ มธ. ด้วย 
 - การอบรม ในหัวข้อ การสร้างตัวลวงที่ดีสําหรับ
ข้อสอบ MCQ  
 - กําหนดการจัดสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 3 คร้ังที่ 
2/2566 ซ่ึง วพม. เป็นเจ้าภาพจัดการสอบโดยใช้สถานที่ของ 
รพ.รร.6 (14 วง) คือ 5 ก.พ. 66 
 -  กําหนดประกาศผลการสอบ ศ.ร.ว. ข้ันตอนที่ 1, 2 
คร้ังที่ 2/ 2565 คือ วันที่ 27 ต.ค. 65 
 - Webinar ของ สมพ. ในหัวข้อ Programmatic 
Assessment ผ่านระบบออนไลน์ กําหนดจัดในวันที่ 28 ต.ค. 
65 เวลา 1300-1400 
 - กําหนดการประชุมติดตามการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วพม. คือ วันที่ 25 ต.ค. 65  

ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการสลากการกุศล โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน วพม. คร้ังที่ 3/ 2565 ณ ห้องณีณา-นิ
รันดร์ ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 25 
ต.ค. 65  

 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 25 ต.ค. 65 พล.ต. ธํารงโรจน ์
เต็มอุดม ผอ.วพม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการสลากการกุศล โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วพม. คร้ังที่  3/ 2565 ณ 
ห้องณีณา-นิรันดร์ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. 
ในโอกาสนี้คณะกรรมการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน  
  ที่ประชุมรับทราบรายงานแนวความคิดการออกแบบ  
ปรับปรุงอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. ของบรษัิทที่ปรกึษา
การออกแบบโครงการฯ และสิ่งที่ขอให้ปรับแก้เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อสรุปของที่ประชุมฯ  

ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา นพท./
นศพ.วพม. ประจําปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมมงกุฎ
เวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 27 ต.ค. 65 

 เมื่อเวลา 1330 วันที่ 27 ต.ค. 65 พล.ต. ธํารงโรจน ์
เต็มอุดม ผอ.วพม. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา 
นพท./นศพ.วพม. ประจําปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม
มงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. ในโอกาสนี้
ผู้บังคับบัญชาและคณาจารย์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรยีงกัน 
โดยในปีนี้มีจํานวนทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 164 ทุน ซ่ึงมอบ
ให้แก่ นพท/นศพ.วพม. จํานวน 142 นาย ในปีนี้ได้รับเกียรติ
จากผู้มีอุปการคุณและ/หรอืผู้แทนของเจ้าของทุนการศึกษาที่
มาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในปีนี้จํานวน 28 ท่าน 
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 ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมการประชมุคณะอนกุรรมการประเมนิผล 
วพม. คร้ังที่ 4/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud 
Meetings) เมื่อ 17 ต.ค. 65 

 เมื่อเวลา 1400 วันที่ 17 ต.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
ประเมินผล วพม. คร้ังที่ 4/ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom Cloud Meetings) ในโอกาสนี้คณะอนุกรรมการฯ 
เข้าประชุมโดยพร้อมเพรยีงกัน 
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - ความก้าวหน้าในการกําหนด EPA ในช้ันปรคีลินิก  
 - การส่งข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและผลการสอบ
ประมวลความรอบรู้เข้าระบบสารสนเทศบรหิารการศึกษา  
 - แนวทางการประเมินผลเพิ่มเติมสําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ที่เรยีนครบทุกรายวชิา แต่ผลการสอบประมวล
ความรอบรู้ยังไม่ผ่านเกณฑ์  
 - แผนการจัดสอบประมวลความรอบรู้สําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ประเภท MEQ, 
ทักษะหัตถการ (Manual skills) และทักษะคลินิก (OSCE) 

 ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อ การสร้างตัวลวงที่ดีสําหรับข้อสอบ MCQ ณ ห้อง
ประชุม 25 ปี ชั้น 7 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วพม. เมือ่ 19 
ต.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 19 ต.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหัวข้อ การสร้างตัวลวงที่ดีสําหรับข้อสอบ  
ร่วมกันจัดข้ึน ณ ห้องประชุม 25 ปี ช้ัน 7 อาคารเจ้าฟ้า
เพชรรัตน วพม. โดยมีคณาจารย์เข้าอบรม จาํนวน 51 คน  



5 VOL.6 NO.42-43 (WEEK 42-43: OCT 17-30, 2022) 
 

 

 

ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมการประชุมร่วมคณะกรรมการ
อํานวยการ/ คณะกรรมการบรหิาร กสพท คร้ังที่ 7/ 2565 
ณ ห้องประชุมราชวถิ ีชั้น 11 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ
พระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวถิี และผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom Cloud Meetings) เมื่อ 21 ต.ค. 65 

 เมื่อเวลา 0830 วันที่ 21 ต.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. และ พ.อ. ศ. ราม รังสินธุ์ รอง 
ผอ.วพม. ฝ่ายวชิาการ เข้าประชุมการประชุมร่วม
คณะกรรมการอํานวยการ/ คณะกรรมการบรหิาร กสพท 
คร้ังที่ 7/ 2565 ณ ห้องประชุมราชวถิี ช้ัน 11 อาคารเฉลมิ
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวถิี 
และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)  
 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - กสพท ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
กลางจัดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 10 
รวมทั้งคณะกรรมการวชิาการ ชุดที่ 1-5 และคณะกรรมการ
ชุดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - คกก. วชิาการ ชุดที่ 1: The continuum of 
medical education (UME, GME, CPD) 
 - คกก. วชิาการ ชุดที่ 2: Reshaping Medical 
Education towards Well-Being for ALL 
 - คกก. วชิาการ ชุดที่ 3: Doctor’s Well-being 
& Learning Environment 
 - คกก. วชิาการ ชุดที่ 4: National Licensing 
Exam Revisited 
 - คกก. วชิาการ ชุดที่ 5: Evolving medical 
education in the era of advanced technology 
and artificial intelligence 
 - กําหนดจัดการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ 
คร้ังที่ 10 คือ ในวันที่ 19-21 ส.ค. 67 หรอื 15-17 ก.ค. 67 
 - มีประกาศ “ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยศูนย์
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
วชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2565” ในราชกิจจา
นุเบกษา เมือ่วนัที ่26 ก.ย. 65 ซ่ึงกําหนดให้ กสพท เลือก

ผู้แทน กสพท จํานวน 2 คน และผู้แทนสถาบันผลิตแพทย์
ในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง จํานวน 4 คน เป็น
กรรมการ 
 - สรุปจํานวนผู้มีสทิธิเข้าสอบ TPAT 1 (เดิมคือ 
วชิาเฉพาะ กสพท) มีจํานวน 59,595 คน โดยจัดเข้าสอบ
ในสนามสอบทั่วประเทศ  
 - สมพ. รายงานแผนการตรวจประเมินคณะ
แพทยศาสตร์ ม.บูรพา เพือ่ขอเพิม่ศักยภาพการรับและ
รับรองโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ กรมแพทย์
ทหารเรอื เป็นโรงพยาบาลหลกั (เพิ่มเติมจํานวนทั้งสิน้ 24 
คน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป) และคณะ
แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เพือ่ขอเพิม่ศักยภาพในส่วน
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ (เป็นจํานวน 
84 คน ต่อปี)  
 - คณะทํางานเพือ่พจิารณาปรับปรุงเกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมนิเพื่อรับใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวชิาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 รายงานความ
คืบหน้า โดยมีแผนทาํประชาพิจารณ์ร่างเกณฑ์ใหม่ในเดือน
มกราคม 2566 
 - ความคืบหน้าการจัดสอบข้ันตอนที ่3 (OSCE) 
ประจําปี 2566 ของผู้ทีส่มัคร เมือ่วนัที ่1-11 ก.ย. 65 
สนามสอบ รพ.รร.6 เต็มแลว้ (14 วง 420 ที่นั่งสอบ) โดย
จะเปิดรับสมัครสอบเพิ่มเติมวนัที ่28 ต.ค.- 3 พ.ย. 65 
สําหรับผู้ทีส่อบผ่าน NL-1, NL-2 เมื่อ 8-9 ต.ค. 65 
 - ลงทะเบียนเพือ่ยืนยันสิทธ์ิในการสอบ MEQ ทาง 
website ของ ศรว. ที ่www.cmathai.org ระหว่าง 
วันที ่1-8 พ.ย. 65 
 - เปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)  
สําหรับแพทย์ผู้สําเร็จการศกึษาจากสถาบันการศกึษา
ต่างประเทศ (วพม. เปิดสอบ 10 ที่นั่ง) โดยลงทะเบียน
เพื่อยืนยันสทิธ์ิในการสอบ MEQ ทาง website ของศรว. 
ที่ www.cmathai.org ระหว่าง วนัที ่1-8 พ.ย. 65 
 - การรับสมัครแพทย์พี่เลีย้ง ประจําปี 2566  
 : สมัภาษณ์รอบที ่1 วนัที ่7-11 พ.ย. 65 
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 : ประกาศผลรอบที่ 1 วันที ่2 ธ.ค. 65 
 : รับสมัครรอบที ่2 วนัที ่16-20 ม.ค. 66 
 : สมัภาษณ์รอบที ่2 วันที่ 1-3 ก.พ. 66 
 : ประกาศผลรอบที่ 2 วนัที ่9 ก.พ. 66 
 - การประชุมแพทยศาสตรศกึษาแห่งประเทศไทย 
คร้ังที่ 22 ภายใต้หัวข้อหลกั “Revolution of Medical 
Education: Transformation to the Modern World” 
 Date: 25-27 ม.ค. 66  
 Venue: Miracle Grand Convention Center,  
 Announcement of abstract acceptance: 30 
ต.ค. 65; Early registration: 30 พ.ย. 65  
 - IMRC ขยายเวลาการรับบทคัดย่อผลงานวจิัยของ 
นศพ. ออกไปจนถงึวันที่ 13 พ.ย. 65 (เดิม 24 ต.ค. 65)  
 - ร่างมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ 
พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
หลักสูตร คณะอนุกรรมการมาตรฐาน ก่อนนําเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาต่อไป   
 - วพม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วม คกก. 
อํานวยการ/ คกก. บรหิาร กสพท ในเดือนเมษายน 2566 
 - กําหนดการอบรมหลักสูตร MSE รุ่นที่ 22 ในห้วง
วันที่ 6 มิ.ย. - 14 ก.ค. 66  
ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมคณะกรรมการจัดการสอบคัดเลือกฯ 
กสพท คร้ังที่ 3/ 2565 อํานวยการ/ คณะกรรมการ
บรหิาร กสพท คร้ังที่ 7/ 2565 ณ ห้องประชุม 635 ตึก
อดุลยเดชวกิรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) เมื่อ 
26 ต.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 26 ต.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เข้าประชุมคณะกรรมการจัดการสอบ
คัดเลือกฯ กสพท คร้ังที่  3/ 2565 อํ านวยการ/ 
คณะกรรมการบรหิาร กสพท คร้ังที่ 7/ 2565 ณ ห้อง
ประชุม 635 ตึกอดุลยเดชวกิรม ช้ัน 6 คณะแพทยศาสตร์ศิ
รริาชพยาบาล และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud 
Meetings)  

 สาระสําคัญของการประชุม มีดังนี้  
 - การช้ีแจงผลการรับสมคัรสอบ TPAT 1 
 - การจัดสนามสอบเพื่อรองรับจํานวนผู้สมัครที่เพิ่ม
สูงข้ึนมากในปีนี้ (เพิ่ม ม.พายัพ ม.วลัยลักษณ์)  
 - การหารอืแนวทางการจัดสอบในเดือนธันวาคม 
โดยเฉพาะประเด็นการเตรยีมห้องสอบสําหรับผู้ที่มีอาการ
ของการติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน/ ติดเช้ือโควดิ-19 
ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบัน
ที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่ายที่  15 ณ 
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว. พิษณุโลก 
ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ชั้น 3 อาคารพระ
มงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. เมื่อ 27 ต.ค. 65 
 เมื่อเวลา 0900 วันที่ 27 ต.ค. 65 พล.ต. ผศ. ดุสิต 
สถาวร ผอ.กศ.วพม. เป็นประธานการตรวจเย่ียมและ
ประเมินสถาบันที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ เครอืข่าย
ที่ 15 ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว. 
พิษณุโลก ผ่านระบบออนไลน์จากห้องระพี สาครกิ ช้ัน 3 
อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา วพม. โดยมี รอง ผอ.กศ.วพม. 
หน.ภาควชิาหรอืผู้แทน นพ.สุวัฒน์ เลิศสุขประเสรฐิ ผู้แทน
แพทยสภา เข้าร่วมประเมินในคร้ังนี้ โดยมี พล.ต. สุรชัย รัศมี  
จิวานนท์ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้การ  
ต้อนรับ และ พ.ต. อภิรม ใหญ่ไล้บาง เป็นผ็บรรยายสรุป  
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 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มี
ศักยภาพรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ 8 คน ในปีการศึกษา 
2565 ได้รับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน 8 คน ชาย 4 คน หญิง 
4 คน 

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในห้วงสัปดาห์ที่ 44 ของปี 
พ.ศ. 2565 (44/65) คือ 31 ต.ค. – 6 พ.ย. 65  

• 31 ต.ค. 65 0900 การตรวจเย่ียมและประเมินสถาบัน
ที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ ณ โรงพยาบาลค่ายจิร
ประวัติ จว.นครสวรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ 

• 1 พ.ย. 65 0900 การตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันที่
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ ณ โรงพยาบาลค่ายสุรศักด์ิ
มนตร ีจว.ลําปาง ผ่านระบบออนไลน ์

• 1 พ.ย. 65 1300 การตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันที่
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ ณ โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 
จว.ปราจีนบุร ีผ่านระบบออนไลน์ 

• 2 พ.ย. 65 0915 ประชุม นขต.กศ.วพม. ณ ห้องระพี 
สาครกิ ช้ัน 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวทิยา  

• 3 พ.ย. 65 0900 การตรวจเย่ียมและประเมินสถาบันที่
ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะแพทย์ ณ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ 
จว.นครศรธีรรมราช 

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

 

 

- ตรวจแก้ไขแล้ว/ แจกจ่ายได้ 
  พล.ต. ผศ. ดุสิต สถาวร 
  (ดุสิต สถาวร) 
  ผอ.กศ.วพม. 
  31 ต.ค. 65 
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