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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๑๗ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

จก.พบ. เปนประธานการประชุม สภา วพม. ครั้งที่ 

๒/๒๕๖๑ ณ หองระพี สาคริก อาคารพระมงกุฎเกลา

เวชวิทยา วพม. เม่ือ ๒๖ เม.ย. ๖๑  

    พล โท  ส า โ ร ช  เ ข ีย ว ข จ ี จ ก . พบ .  ใ น ฐ า น ะ

ประธานสภา วพม. เปนประธานในการประชุม สภา 

วพม. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ หองระพี สาคริก อาคารพระ

มงกุฎเกลาเวชวิทยา วพม. เมื่อ ๒๖ เม.ย. ๖๑ 

 ที ่ประชุมฯ ไดรับทราบและเห็นชอบในเรื ่องที่

สําคัญ ดังน้ี   
- แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย ดร. 

อภ ิส ิฏ ฐ  ศ ง ส ะ เ สน  คณบด ีคณะว ิท ย าศ าสตร  ม .
เกษตรศาสตร ในโอกาสที ่รับตําแหนงใหม และเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภา วพม. โดยตําแหนง 

- ประกาศ วพม. เรื่อง นโยบายดานการศึกษา 
ปการศึกษา ๒๕๖๑  

- กรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ ของ วพม. ที ่ ผอ.วพม. ลงนาม
รวมกับ ผอ.ศพม. 

- กําหนดการ วันสถาปนา วพม. ครบรอบปที่ 
๔๓ ที่จะจัดในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑  

- ผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ 
๕ ปการศึกษา ๒๕๖๐  

- การสําเร็จการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. 
ชั้นปที ่ ๖ รุ นที ่ ๓๘ ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู ที ่มี

คุณสมบัติครบที่จะไดรับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
จํานวนทั้งสิ ้น ๙๙ นาย โดยในจํานวนนี้ไดรับเกียรติ
นิยมอันดับ ๑ จํานวน ๒๕ นาย และไดรับเกียรตินิยม
อันดับ ๒ จํานวน ๒๑ นาย 

- การอนุมัติแกไขระเบียบ พบ. วาดวยคาบํารุง
การศึกษา และ/หรือคาบํารุงทั ่วไปของ นศพ.วพม. 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

- มีมติอนุม ัต ิใหดํารง ตําแหนงศาสตราจารย
คลินิก จํานวน ๒ ทาน คือ พลโทหญิง รศ.พรรณบุปผา 
ชูวิเชียร (ศ.คลินิก สาขาอายุรศาสตรโรคไต) และพล
โท ศุภวิทย มุตตามระ (ศ.คลินิก สาขาสูติศาสตรนรี
เวชวิทยา)  

- มีมติรับรอง/ อนุมัติผลงานทางวิชาการ เพื่อ
ขอแตงตั้งดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน ๕ นาย 
ไดแก  

ผูชวยศาสตราจารย 
๑) พันโทหญิง ชาลินี มนตเสรีนุสรณ  
๒) พันโท ชาติชาย พฤกษาพงษ 
รองศาสตราจารย (กรณีพิเศษ)   
๓) พันโท องอาจ พฤทธิภาส   
๔) พันโท อรรคพัฐ โกสิยตระกูล 
ศาสตราจารย (กรณีพิเศษ) 
๕) พันเอก ผศ.ราม รังสินธุ  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมเพื่อติดตามผล

ก า ร พ ัฒ น า ผ ล ส ัม ฤ ท ธิ ์ท า ง ก า ร เ ร ีย น ข อ ง ภ า ค

การศึกษาที ่ ๑ และรับทราบผลการเร ียนในภาค

การศึกษาที่ ๒ ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๓ เม่ือ 

๒๓ เม.ย. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานการประชุมเ พ่ือ ติดตามผลการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของภาคการศึกษาที่  ๑ และ
รับทราบผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒ ของ นพท./
นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๓ ณ หองณีณา-นิรันดร เมื่อ ๒๓ เม.ย. 
๖๑  

ที่ประชุมฯ กําหนดประชุมตัดสินผลการเรียนของ 
นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ 
๑๖ พ.ค. ๖๑  
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วพม.  เป น เจ าภาพรวมในงานสวดพระอภิธรรม 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ พันเอก (พิเศษ) หญิง พญ.

ถนอมศรี ศรีชัยกุล เม่ือ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

 เมื ่อชวงค่ําของวันศุกรที ่ ๒๐  เม .ย .  ที ่ผ านมา 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ พันเอก (พิเศษ) หญิง พญ.

ถนอมศรี ศรีชัยกุล บุรพาจารยอายุรศาสตรและโลหิต

วิทยาของ รพ.รร.๖ และ วพม. ซึ่งเปนที่เคารพรักยิ่ง

ของศิษย ไดถึงแกอนิจกรรมที ่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 

ทางวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ เกลา  ได เป น

เจาภาพรวมในงานสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา ๒ วัด

มกุฏกษัตริยาราม เมื่อ ๒๓ เม.ย. ๖๑  

 กําหนดการที่สําคัญ มีดังนี้ วันที่ ๒๓-๒๙ เม.ย. 

๖๑ พิธีสวดพระอภิธรรม วันจันทรที่ ๓๐ เม.ย. ๖๑ พิธี

พระราชทานเพลิงศพ และวันอังคารที่ ๑ พ.ค. ๖๑ พิธี

เก็บอัฐิ ลอยอังคาร  

ผอ .กศ . วพม .  และคณะ  ไป เ ยี ่ย ม  รพ .มหาราช

น ค ร ร า ช ส ีม า  เ พื ่อ ห า ร ือ เ รื ่อ ง  ก า ร ส ง  น พ ท . /

นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๖ ไปฝกปฏิบัติงานในปการศึกษา 

๒๕๖๑ เม่ือ ๒๔ เม.ย. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
และคณะ เดินทางไปเยี่ยม รพ.มหาราชนครราชสีมา 
โดยม ี นพ .สมช ัย  อ ัศ วส ุดสาคร  ผอ . รพ .มหาร าช

นครราชสีมา  และ นพ.สรรัตน เลอมานุวรรัตน ผอ.
ศูนยแพทยศาสตรศึกษา ใหการตอนรับ โดยทาง รพ.
มหาราชนครราชสีมา ยินดีรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นป
ที่ ๖ ไปฝกปฏิบัติงานสาขาอายุรศาสตร ศัลยศาสตร 
และศัลยศาสตรออรโธปดิกส ในปการศึกษา ๒๕๖๑  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุม นขต.วพม. 

ประจําเดือน เมษายน เม่ือ ๒๕ เม.ย. ๖๑  

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการประชุม นขต.วพม. ประจําเดือน
เมษายน ณ หองระพี สาคริก เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๑  

 โดยสาระสําคัญของการประชุม มีดังน้ี 
- ผอ.กศ.วพม. แจงใหที ่ประชุมทราบผลการ

หารือกับคณะผูบริหาร รพ.มหาราชนครราชสีมา เรื่อง 
การสง นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ ไปฝกปฏิบัติงานใน
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

- รายงานผลการศึกษาของ นพท./นศพ.วพม. 

ช้ันปที่ ๕ ปการศึกษา ๒๕๖๐  

- รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร แจงใหที ่ประชุม

ทราบความกาวหนาของโครงการกอสรางอาคารศูนย

จํ า ล อ ง ส ถ า น ก า ร ณ ท า ง ก า ร แ พ ท ย ท ห า ร  (PCM 

Simulation Center) ซึ่งขณะนี้ทาง บ. เบญจมาศ ได

เขาพ้ืนที่และเริ่มลอมรั้วพ้ืนที่กอสรางแลว   
- รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ แจงความคืบหนา

ของการสมัครโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจาฟา
มหิดล ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ นพท./นศพ.วพม.ช้ันปที่ ๕ 

- รอง ผอ.กศ.วพม. แจงเรื่องขั้นตอนการตรวจ
ประเมินตามเกณฑมาตรฐานสากลของแพทยศาสตร
ศึกษา  (คาดวาจะเปน ก.ค. ๖๑) และแนวทางการ
เตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจประเมิน โดยเฉพาะ
กิจกรรม WFME Tutorial ซึ่งจะจัดขึ้นทุก ๒ สัปดาห 
โดยจะเริ่มครั้งแรกในวันอังคารที่ ๑๕ พ.ค. ๖๑  

- พ.อ.ปยพันธ ชีรานนท ผช.ผอ.วพม. ฝาย
กิจการนิสิต แจงกําหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ประจําป ๒๕๖๑ โดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดวยความ
รวมมือของคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร 
และคณะเภสัชศาสตร จากทุกสถาบัน ในวันที่ ๒๗-๓๐ 
ก.ย. ๖๑ ณ ศูนยการคาสยามพารากอน  
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ผอ.กศ.วพม. พรอมดวย รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ 

และ รอง ผอ.กศ.วพม. รวมทั ้งคณะอนุกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ไปตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับภาควิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

พ.อ. รศ.สุพิชัย เจริญวารีกุล รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เปนประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ไปตรวจประเมินภาควิชาสูติศาสตรนรีเวชวิทยา  
กศ.วพม. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หองประชุม
ภาควิชาฯ เมื่อ ๒๓ เม.ย. ๖๑ 

 พ.อ. รศ.สุพิชัย เจริญวารีกุล รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เปนประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ไปตรวจประเมินภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา 
กศ.วพม. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หองประชุม
ภาควิชาฯ เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๑ 

พ.อ. ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. เปนประธาน
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ไปตรวจ
ประเมินภาควิชาพยาธิวิทยา กศ.วพม. ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๐ ณ หองประชุมภาควิชาฯ เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๑ 

 พ.อ. รศ.สุพิชัย เจริญวารีกุล รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เปนประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ไปตรวจประเมินภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว 
กศ.วพม. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หองประชุม
ภาควิชาฯ เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๑ 

รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร เปนประธานเปดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง "การปองกันความเสี่ยง
จากการเกิดอัคคีภัย" เม่ือ ๒๕ เม.ย. ๖๑  

พ.อ. ผศ.อารมย ขุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร 
เปนประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปองกัน
ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย" ณ หองประชุมมงกุฎเวช 
ช้ัน ๔ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา และพ้ืนที่ดานหนา
อาคารสมเด็จเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๑ 
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คณะนักเรียนโครงการ ทุนพระราชทาน สมเด็จพระ
บรมโอรสาธ ิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  จากทุก
จังหวัดทั่วประเทศ เขาเย่ียมชม วพม. เม่ือ ๒๕ เม.ย. 
๖๑  

คณะนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน 
ม.ท.ศ. รุนที่ ๑/๖๑ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เขาเยี่ยมชม 
วพม. หลังจากรับฟงการแนะแนวทางการสอบเขาเปน
นักเรียนแพทยและนักเรียนพยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก โดยมี พ.อ.ชาญวิทย วิจารณ หน.ผตก.กอ.วพม. 
และ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๒ นําชม เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๑ 
ซึ่งกิจกรรมน้ีเปนสวนหน่ึงของการฝกอบรม หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุนที่ ๑/
๖๑ ซึ่งจัดโดยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค 

คณะทํางานพัฒนารูปแบบแฟมสะสมผลงาน นพท./

นศพ.วพม. จัดประชุมเพื่อเตรียมแผนและแนวทาง

พัฒนาแฟมสะสมผลงานของ นพท./นศพ.วพม. ในป

การศึกษา ๒๕๖๑ เม่ือ ๒๔ เม.ย. ๖๑   

พ.อ. ผศ.ดุสิต สถาวร รอง ผอ.กศ.วพม. เขารวม
ประชุมคณะทํางานพัฒนารูปแบบแฟมสะสมผลงาน นพท./
นศพ.วพม. ซึ่งมี พ.อ. รศ.ชาญชัย ไตรวารี เปนประธาน
คณะทํางานฯ เพ่ือวางแผนและกําหนดแนวทางพัฒนาแฟม
สะสมผลงานของ นพท./นศพ.วพม. ในปการศึกษา ๒๕๖๑ 
รวมทั้งการพัฒนาแฟมสะสมผลงานในรูปแบบอิเลกทรอ
นิกส ณ หองประชุม หนวยโลหิตวิทยา ช้ัน ๘ อาคารพัชรกิ
ติยาภา เมื่อ ๒๔ เม.ย. ๖๑ 

ค ณ ะ ทํ า ง า น จ ัด ก า ร ส อ บ  Comprehensive 
Examination ประ เ ภท  OSCE สํา ห ร ับ  นพท . /
นศพ.วพม. ชั ้นปที ่ ๖ จัดประชุมพิจารณาขอสอบ 
เม่ือ ๒๕ เม.ย. ๖๑  

  พ.อ.ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี ประธานคณะทํางาน
จ ัดสอบ  Comprehensive Examination ประ เภท 

OSCE สําหรับ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๖ จัดประชุม
คณะทํางานฯ เมื่อ ๒๕ เม.ย. ๖๑  

รอง  ผอ .วพม.  ฝ ายบร ิหาร  เป นประธานในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การจัดทําสมรรถนะใน
งาน ณ หองนิรันดรวิชย เม่ือ ๙ เม.ย. ๖๑   
 พ.อ .  ผศ .อารมย ข ุนภาษี รอง ผอ.วพม. ฝาย
บริหาร เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดทําสมรรถนะในงาน ณ หองนิรันดรวิชย เมื่อ ๙ เม.ย. 
๖๑  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๓๐ เม.ย.-๖ พ.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๑๘/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี  

• อังคารที่ ๑ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาจักษุวิทยา กศ.วพม. ณ 
หองประชุมภาควิชาฯ     

• พุธที่ ๒ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ การประชุม 
นขต.กศ.วพม. ณ หองณีณา-นิรันดร   

• พุธที่ ๒ พ.ค. ๖๑  เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ การประเมิน
คุณภาพภายใน ภาควิชาปาราสิตวิทยา กศ.วพม. ณ หอง
ประชุมภาควิชาฯ  

• พฤหัสบดีที่ ๓ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาศัลยศาสตร กศ.วพม. ณ 
หองประชุมภาควิชาฯ    

******************************* 
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- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๒๙ เม.ย. ๖๑ 

 


