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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๑๒ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

ผ อ . วพม . / รพ . ร ร . ๖  เ ป น ป ร ะ ธ าน ก า รป ร ะ ช ุม 
นขต.วพม. เม่ือ ๒๑ มี.ค. ๖๑ 

พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปน
ประธานในการประชุม นขต.วพม. ครั้งที่ ๓/ ๖๑ โดยมีเรื่อง
แจงที่สําคัญ ดังน้ี  

- กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนการ
จัดหนวยสมรรถนะ เกณฑการปฏิบัติงาน และกําหนดแนว
ทางการประเมิน โดย ผธก.กพ.กอ.วพม. ในวันที่ ๙ เม.ย. 
๖๑ ณ หองนิรันดรวิชย  

- กําหนดจัดงานวันปจฉิมนิเทศ สําหรับ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ คือ วันที่ 
๑๐ เม.ย. ๖๑ โดย จก.พบ. เปนประธานในพิธีฯ 

- กําหนดจัด “งานสงกรานตพระราชวังพญาไท” ใน
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑ โดย จก.พบ. มีนโยบายให นขต.พบ. 
ทุกหนวยจัดงานพรอมกัน และเชิญชวนใหแตงกายชุดไทย
มารวมงานในวันดังกลาว 

- กําหนดประชุม สภา วพม. ครั้งที่ ๑/๖๑ ในวันที่ 
๒๖ เม.ย. ๖๑ 

- ทปอ. ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา
ตอในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของ วพม. เพ่ือเขาไป
ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House รอบที่ ๓ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๑ 

- กําหนดจัด “งานวันสถาปนา วพม. ครบรอบปที่ 
๔๓” ในวันศุกรที่  ๑๕ มิ .ย .  ๖๑ โดยกําหนดการใน
รายละเอียดจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

- กําหนดการสําคัญของโครงการบรรพชาอุปสมบท
หมูนวกภิกขุ ประจําป ๒๕๖๑ ของชมรมพุทธศาสน สโมสร 
นพท.วพม. มีดังน้ี  

๑๗ มิ.ย. ๖๑ พิธีถวายตัวและขลิบผม 
๑๘ มิ.ย. ๖๑ พิธีบรรพชา และอุปสมบท 
- วพม. จะเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการและคณะกรรมการบริหาร  กลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ ๔/๖๑ ใน
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๑ 

ผอ.กศ.วพม. ใหการตอนรับ รอง ผอ.สกศ.ยศ.ทบ. 
และคณะ ในโอกาสที่มาตรวจแนะนําการศึกษา ณ 
วพม. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ เม่ือ ๒๒ มี.ค ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
และคณะผูบริหาร วพม. ใหการตอนรับ พ.อ.กลาณรงค ไพรี

พายฤทธิเดช รอง ผอ.สก
ศ.ยศ.ทบ. และคณะ ใน
โอกาสที่มาตรวจแนะนํา
ก า ร ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย
แพทยศาสตรพระมงกุฎ
เกลา ประจําป ๒๕๖๑ ณ 

หองประชุมณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวช
วิทยา เมื่อ ๒๒ มี.ค ๖๑  

 หลังจากรับฟงการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยน
ขอคิด เ ห็น พ.อ .สุ พิ ชัย 
เ จ ร ิญ ว า ร ีก ุล  ร อ ง 
ผอ.วพม. ฝายวิชาการ ได
นําคณะผู ตรวจแนะนํา
การศึกษา เย่ียมชมหอง
บรรยาย หองสมุดยอย 

และหองประชุมกลุมยอยที่อาคารเจาฟาเพชรรัตน  
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมเพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นตอรายงานการประเมินตนเอง ฉบับราง ของ 
วพม. ตามเกณฑ WFME เพื่อขอขยายศักยภาพในการ
รับนักเรียนเพิ่ม เม่ือ ๒๑ มี.ค. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เป นประธานในการประ ชุม เ พ่ื อรั บฟ งข อคิ ด เห็ น /
ขอเสนอแนะของคณาจารยตอรายงานการประเมินตนเอง
ฉบับราง ตามเกณฑ WFME เพ่ือขอขยายศักยภาพในการ
รับ นักเรียนเพ่ิมจากเดิมปละ ๑๐๐ นาย เปนปละ ๑๒๐ 
นาย ณ หองประชุมณีณา-นิรันดร ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎ
เกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒๑ มี.ค. ๖๑ 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ นพท./
นศพ.วพม. ครั้งที่ ๑/๖๑ เม่ือ ๒๐ มี.ค. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ 
นพท./นศพ.วพม. ครั้งที่ ๑/๖๑ ณ หองประชุมณีณา-นิ
รันดร ช้ัน ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒๐ มี.ค. 
๖๑ เพ่ือกํากับติดตามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการใหความชวยเหลือและคําปรึกษาแกกลุม  
นพท./นศพ.วพม. ที่เจ็บปวยหรือมีปญหาดานสุขภาพ/ การ
เรียน  

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานการฝกบุคคล
ทามือเปลาตามคู มือการฝก รร.ทม.รอ. ณ โรงพล
ศึกษา วพม. เม่ือ ๒๓ มี.ค. ๖๑  

 พ.อ.ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร เปนประธานในพิธีเปดการฝกบุคคลทามือเปลา 
ตามคูมือการฝก วาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลา ของ
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค (รร.
ทม.รอ.) ซึ่งทางแผนกธุรการ กอ.วพม. จัดใหแกกําลัง
พลของ วพม. ณ โรงพลศึกษา วพม. ตามนโยบายของ 
ผอ.วพม. เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๖๑ โดยใชครูฝกซึ่งเปนกําลัง
พลของ วพม. ที่ผานการฝกมากอนหนานี้  
 
 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร และคณะ เยี่ยมบานพัก
กําลังพล ณ บานพักขาราชการ รพ.รร.๖ เมื่อ ๒๓ 
มี.ค. ๖๑  

 พ.อ.ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร 
พรอมดวย พ.อ.หญิง กฤติกา ชุมพลบัญชร ผช.ผอ.วพม. 

ฝ า ยทรั พยากร บุคคล 
แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สวัสดิการ วพม. ไปเย่ียม
บานพักของกําลังพล ณ 
บานพักขาราชการ กรม

แพทยทหารบก เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๖๑  
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รอง ผอ.กศ.วพม. เปนประธานเปดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ในหัวขอ Simulation-based Medical 
Education ครั้งที่ ๒/๖๑ เม่ือ ๑๙ มี.ค. ๖๑  

 พ.อ. ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. เปนประธาน
เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ Simulation-
based Medical Education สํ าหรั บอาจารย  วพม . /

รพ.รร.๖ ครั้งที่ ๒/๖๑ 
เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๖๑ ณ 
ศูนย ฝ กสถานการณ
จําลองทางการแพทย
เสมือนจริง ช้ัน ๖ ตึก
อุบัติเหตุฯ โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา โดยมีเปาหมายเพ่ือใหอาจารยสามารถนํา
แนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรูโดยใชสถานการณจําลอง
ไปปรับใชในแตละรายวิชาที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

การแขงขันกีฬาประเพณีระหวางแพทยประจําบาน
และอาจารย  ภาคว ิชาศ ัลยศาสตร และภาคว ิชา
ศัลยศาสตรออรโธปดิกส ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
เม่ือ ๒๒ มี.ค. ๖๑ 

 การแขงขันกีฬาประเพณีระหวางแพทยประจํา
บานและอาจารย ภาควิชาศัลยศาสตรและภาควิชา
ศ ัลยศาสตร ออร โ ธป ด ิกส  ใน  ๒  ประ เภทกีฬา  ค ือ 
ฟุตบอลและบาส เกตบอล เ พื ่อ เ ชื ่อมความสาม ัคคี
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงพลศึกษา วพม. และ
สนามฟุตบอล วพม. สํา เร็จลุลวงไปดวยดี เมื ่อ ๒๒ 
มี.ค. ๖๑ 

นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ เขารวมการแขงขันตอบ
ปญหา SIMPIC (Siriraj International medical 

Microbiology, Parasitology and Immunology 

Competition) ครั้งที่ ๗ ณ คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล เม่ือ ๑๖-๑๙ มี.ค. ๖๑  



PCM EXECUTIVE NEWSLETTER   
Vol.2, No.12 (WEEK 12: March 19-25, 2018) 

4 

 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย 
มหิดล  จ ัดการแข งข ันตอบปญหาระด ับนานาชาติ
สําหรับนักศึกษาแพทยในชื ่อ  SIMPIC หรือ Siriraj 

International medical Microbiology, Parasitology 

and Immunology Competition ครั้งที่ ๗ ขึ้น ระหวาง
วันที่ ๑๖-๑๙ มี.ค. ๖๑ ซึ่งในปนี้มี นพท.วพม. ชั้นปที่ 
๓ เขารวมแขงขัน จํานวน ๔ นาย ไดแก นพท.ฐิติภัทร 

แตงไทย นพท.ภาส
ว ิช ญ  ก ุล ส ุว ร ร ณ  
นพท.เสฎฐพงศ เลิศ
ส ก ุล บ ัน ล ือ  แ ล ะ 
นพท .  หฤษฎ สาทิ
ตานนท  

 ผลการแข งข ัน ในป นี ้ป ร ากฏว า  นพท .วพม . 
สามารถผานเขารอบสอง โดยเปน ๑  ใน  ๘ ทีม ที ่มี 
highest combined 
scores จ า ก  the 
revival round ส ร ุป 
ผ ล ก า ร แ ข ง ข ัน ไ ด
ลําด ับที ่ ๑๑  จากทั ้ง 
หมด  ๖๑  ท ีม  ที ่เ ข า
แขงขัน โดยทีม วพม. มีคะแนนเปนลําดับที ่ ๓  จาก
ทั ้งหมด  ๓๐  ทีม  ที ่ม าจากสถาบ ันผล ิตแพทย ของ
ประเทศไทย 

 ทางคณะผูบริหาร วพม. ขอแสดงความยินดีมา 
ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณทีมอาจารยที่ปรึกษา ไดแก 
พ.ท.พันเลิศ ปยะราช และ ร.ท.หญิง ปยเนตร เกษะ
โกมล ที่ชวยสนับสนุนให นพท./นศพ.วพม. ไปรวมการ
แขงขันในครั้งน้ี 

กองกุมารฯ และภาควิชากุมารฯ จัดสัมมนาหลักสูตร
แพทยประจําบาน เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน
หลักสูตรฯ ตามเกณฑ WFME 

 ทางกองกุมารเวชกรรม รพ.รร.๖ และภาควิชา
กุมารเวชศาสตร กศ.วพม. ไดจัดการสัมมนาหลักสูตร
แพทยประจําบาน เพื ่อเตรียมรับการตรวจประเมิน
หลักส ูตรฝ กอบรมแพทยประจําบ านฯ ตามเกณฑ 
WFME จากแพทยสภา (อฝส.ราชวิทยาลัยฯ) ณ ชวา
ลันรีสอรท จว.นครปฐม โดยมีการบรรยายแลกเปลี่ยน
ข อ ค ิด เ ห ็น ใ น ห ัว ข อ  Entrustable professional 
activity (EPA) แ ล ะ  Workplace-based 

assessment สําหรับหลักสูตรใหม ซึ่งไดเชื่อมโยงกับ
การจัดประสบการณการเรียนรู และการประเมินผล
สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ในชั้นปที่ ๔ ที่จะเริ ่มในป
การศึกษา ๒๕๖๑ ดวย  

 การสัมมนาครั้งน้ีไดรับเกียรติจากอาจารยที่ปรึกษา
ของกองและภาคฯ ซึ่งเปนอดีตผูบริหารของ วพม. หลาย
ทาน เชน อ.ศรีลักขณ อ.กนกพรรณ อ.ยุพาพิน อ.ชลิดา อ.
วิโรจน เปนตน 
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สรุปกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน วพม. ระดับ
ภาควิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

 สปค.วพม. ไดปดการจองวันรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับภาควิชา ผานเว็บไซต www.oqepcm.com 
สรุปกําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา 
ของ วพม. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ มีดังน้ี  

ว/ด/ป เวลา ภาควิชา 
พฤหัสบดี ๑๙ เม.ย. ๖๑ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ภนว.กศ.วพม. 
จันทร ๒๓ เม.ย. ๖๑ ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ภสน.กศ.วพม. 
พุธ ๒๕ เม.ย. ๖๑ ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ภสล.กศ.วพม. 
ศุกร ๒๗ เม.ย. ๖๑ 
  

๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ภพธ.กศ.วพม. 
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ภวค.กศ.วพม. 

อังคาร ๑ พ.ค. ๖๑ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ภจว.กศ.วพม. 
พุธ ๒ พ.ค. ๖๑ ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ภปส.กศ.วพม. 
พฤหัสบดี ๓ พ.ค. ๖๑ ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ภศศ.กศ.วพม. 
จันทร ๗  พ.ค. ๖๑ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ภภว.กศ.วพม. 
พุธ ๙ พ.ค. ๖๑ 
  

๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ภกว.กศ.วพม. 
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ภสว.กศ.วพม. 

ศุกร ๑๑ พ.ค. ๖๑ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ภชค.กศ.วพม. 
พุธ ๑๖ พ.ค. ๖๑ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ภวญ.กศ.วพม. 
พฤหัสบดี ๑๗ พ.ค. ๖๑ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ภวฟ.กศ.วพม. 
ศุกร ๑๘ พ.ค. ๖๑ 
  

๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ภจป.กศ.วพม. 
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ภกม.กศ.วพม. 

จันทรท่ี ๒๑ พ.ค. ๖๑ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ภศธ.กศ.วพม. 
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ภจช.กศ.วพม. 

อังคารท่ี ๒๒ พ.ค. ๖๑  ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ภรส.กศ.วพม. 
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ภทช.กศ.วพม. 

 ทาง สปค.วพม. ขอความรวมมือใหอาจารยที่ผาน
การอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา 
เขาไปลงช่ือเปนกรรมการประเมินฯ ในวันที่อาจารย
สามารถปฏิบัติหนาที่ได อยางนอย ๒ ภาควิชา ทางเว็บไซต  
www.oqepcm.com ระหวางวันที่ ๒๗ - ๓๐ มี.ค. ๖๑  

ปฏิทินกิจกรรมสาํคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป 
คือ ๒๖ มี.ค.-๑ เม.ย. ๖๑ (สัปดาหที่ ๑๓/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี  

• จันทรที่ ๒๖ มี.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ การ
ประชุมทบทวนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ 
WFME โดย M-Team ณ หองประชุม สปค.วพม.  

• อังคารที่ ๒๗ มี.ค. ๖๑ คณะผูบริหาร วพม. เดินทาง
ไปหารือเรื่องการสง นพท./นศพ. ช้ันปที่ ๖ ไปฝกปฏิบัติงาน
ที่ รพ.สกลนคร  

• พุธที่ ๒๘ มี.ค. ๖๑ ๐๙๐๐ คณะกรรมการ ๕ส จัด
ประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุรีไซเคิล ที่หองนิรันดรวิชย  

• พุธที่ ๒๘ มี.ค. ๖๑ ๐๘๓๐-๑๖๐๐ ผปว.กอ.วพม. 
จัดโครงการพัฒนาอาจารยและกําลังพล ดานการประเมิน 
ผลการศึกษา ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศสท.วพม.  

• พุธที่ ๒๘ มี.ค. ๖๑ ๑๓๐๐-๑๔๓๐ การประชุมหารือ 
เรื่อง การจัดต้ังเครือขายสถาบันอุดมศึกษาถนนราชวิถี ณ 
หองประชุมณีณา-นิรันดร   

• ต้ังแต ๑ พ.ค. ๖๑ เปนตนไป กรมบัญชีกลาง ปรับ 
เปลี่ยนรูปแบบการใชสิทธิการรักษาพยาบาลประเภทผูปวย
นอกของขาราชการและบุคคลในครอบครัว จาก “โครงการ
เบิกจายตรงที่โรงพยาบาล” มาเปน “การใชบัตรประชาชน 
ณ จุดชําระเงิน” แทน   

ชมรมพุทธศาสน สโมสรนักเรียนแพทยทหาร วพม. 
ประชาสัมพันธโครงการบรรพชาอุปสมบทหมูนวก
ภิกขุ ประจําป ๒๕๖๑  

 - ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๒๕ มี.ค. ๖๑ 

http://www.oqepcm.com/
http://www.oqepcm.com/

