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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๑๙ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

จก.พบ. เปนประธานในพิธีเปดการอบรมขยายผล

การฝกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม

แนวทางพระราชดําริ หลักสูตรหลักประจํา รุ นที่ ๑ 

ประจําป ๒๕๖๑ “รุ น เปนเบา เปนแมพิมพ” เมื่อ 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

    พลโท สาโรช เขียวขจี จก.พบ. เปนประธานใน
พิธีเปดการอบรมขยายผลการฝกอบรมโครงการจิต
อาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดําริ หลักสูตร
หลักประจาํ รุนที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๑ “รุนเปนเบา เปน
แมพิมพ” ณ หองพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ รพ.รร.๖ เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

 ผู เข าฟงการอบรมครั ้ง นี ้ประกอบดวย ผบช.
ระดับสูง และกําลังพลในสังกัด บก.พบ. ศพม. รร.สร.
พบ. และ นขต.ศพม. จํานวน ๒๕๐ นาย นอกจากนี้ยัง
มีกําลังพลของ สห.ทบ. จํานวน ๑๒๐ นาย เขารับฟง
การอบรมดวย 

ผอ.กศ.วพม. พรอมดวยคณะอนุกรรมการประเมิน
ค ุณภาพภายในไปตรวจประ เม ินค ุณภาพภายใน 
ระดับภาควิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

ในชวงสัปดาหที่ผานมา พลตรีหญิง ผศ.จันทรา
ภา ศรีสวัสดิ์ ผอ. กศ.วพม. พรอมดวย รอง ผอ.วพม. 
ฝายวิชาการ รอง ผอ. กศ.วพม. และคณะกรรมการ
ป ร ะ เ ม ิน คุณภาพภายใน  ไปตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ ๔ ภาควิชา ไดแก 
ภาควิชาเภสัชวิทยา กศ.วพม. ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
กศ.วพม. ภาควิชาสรีรวิทยา กศ.วพม. และภาควิชาชีวเคมี 
กศ.วพม. ณ หองประชุมภาควิชาฯ เมื่อ ๗-๑๑ พ.ค. ๖๑  

ตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี ไดแก ๑) โปรแกรมการ
ทํ า แ บบท ดส อบ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  (Electronic IFAT 
PS@PCM) ของ ภสว.กศ.วพม. ๒) แบบเรียน e-learning 
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ที่บูรณาการแนวคิดของเกมสคอมพิวเตอรมาประยุกตใชใน
การเรียน (Gamification) ของ ภชค.กศ.วพม. ๓) การ
ออกแบบวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning 
เพ่ือมุงพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนของ ภภว.กศ.วพม.  

ผ อ . ว พ ม . / ร พ . ร ร . ๖  เ ป น ป ร ะ ธ า น ใ น พ ิธ ีม อ บ
ทุนการศึกษาบุตรกําลังพลในสังกัด ทบ.ประจําป 
๒๕๖๑ (ทุน ทบ.,ทุน ททบ.,ทุน วพม.) เมื่อ ๘ พ.ค. 
๖๑ 

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./รพ.รร.๖ เปน
ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกําลังพลในสังกัด 
ทบ.ประจาํป ๒๕๖๑ (ทุน ทบ.,ทุน ททบ.,ทุน วพม.) ณ 
หองนิรันดรวิชย ช้ัน ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
เมื ่อ ๘ พ.ค. ๖๑ โดยมี ผอ.กศ.วพม. รอง ผอ.วพม. 
ฝายบริหาร และ รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ รวมเปน
ผูมอบทุนการศึกษาแกบุตรกําลังพล วพม. ดวย  

จก.พบ. และ จก.พอ. ใหเกียรติเปนวิทยากรพิเศษใน
การประชุมวิชาการและแนะแนวทางการรับราชการ
ใ ห แ ก  น พ ท . / น ศ พ . ว พ ม .  ชั ้น ป ที ่ ๖  ป ร ะ จํา ป
การศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองสดศรี เม่ือ ๑๐ พ.ค. ๖๑ 

 พลโท สาโรช เขียวขจี เจากรมแพทยทหารบก 
และพลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจากรมแพทยทหาร
อากาศ  ใหเกียรติเปนวิทยากรพิเศษในการประชุม
วิชาการและแนะแนวทางการรับราชการใหแก นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปที ่ ๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ 
หองสดศรี เมื่อ ๑๐ พ.ค. ๖๑ 

 นอกจากนี ้ย ังม ีว ิทยากรอีก  ๓ ทาน  จากกรม
แพทยทหารเรือ ไดแก นาวาเอก เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ 
ร.น. นาวาโท เบญจพันธ เพชรเสนา ร.น. นาวาโท พิช
เยนทร ศิลปศรีกุล ร.น. และเรือเอกหญิงปทุมรัตน 
พลายเวช ร.น. มาใหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการรับ
ราชการของแพทยในสังกัดกองทัพเรือ  
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในพิธีปฐมนิเทศ นพท./

นศพ.วพม. ชั ้นปที ่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอง

บรรยาย ๒ อาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ ๑๑ พ.ค. 

๖๑  
 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในพิธีปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ 
๖ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หองบรรยาย ๒ อาคารเจา
ฟาเพชรรัตน เมื่อ ๑๑ พ.ค. ๖๑  

 ในโอกาสน้ี รอง ผอ.วพม. ฝายบริหาร รอง ผอ.ก
ศ.วพม. และอาจารยหัวหนาภาควิชาทางคลินิกหรือ
ผูแทน ไดมารวมแสดงความยินดีกับทุกคนที่ไดเลื่อนชั้น
มาศึกษาในชั้นปที่ ๖ ซึ่งเปนปสุดทายแลว โดยอาจารย
ทุกทานไดเนนยํ้าใหทุกคนมีความตั้งใจฝกศึกษา และ
แสดงใหอาจารย/ผูรวมงานทุกระดับเห็นถึงภาวะผูนํา 
ความร ับผ ิดชอบ และความออนนอมถ อมตนของ 

นพท . /นศพ . วพม .  เ มื ่อ หม ุน เ ว ีย น ไปฝ กปฏ ิบ ัต ิที่
โรงพยาบาลสมทบและโรงพยาบาลชุมชนขนาดตาง ๆ  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการสัมภาษณผูสมัคร

ขอรับทุนไปเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศ ครั้งที่ 

๒/๖๑ เม่ือ ๙ พ.ค. ๖๑ 

 พลตรีหญิง ผศ.จันทราภา ศรีสวัสด์ิ ผอ.กศ.วพม. 
เปนประธานในการสัมภาษณผูสมัครขอรับทุนไปเสนอ
ผลงานวิจัยในตางประเทศ ครั้งที่ ๒/๖๑ ณ หองสัมมนา 
๑ ชั้น ๓ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๙ พ.ค. 
๖๑ โดยมี รอง ผอ.วพม. วิชาการ และคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ รวมสัมภาษณดวย   

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๑๕-๒๐ พ.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๒๐/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี  

• อังคารที่ ๑๕ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ การ
ซอมใหญพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาจาก วพม. และ วพบ. ณ หองประชุม
มงกุฎเวช อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา   

• อังคารที่ ๑๕ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๑๓๐-๑๓๓๐ กิจกรรม 
WFME Tutorial องคประกอบที่ ๑ พันธกิจและผลลัพธ 
และองคประกอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

• พุธที่ ๑๖ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐๐-๑๑๓๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา กศ.วพม. ณ 
หองประชุมภาควิชาฯ   

• พุธที่ ๑๖ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๓๐ พิธีประดับ
เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
จาก วพม. และ วพบ. ณ หองประชุมมงกุฎเวช อาคารพระ
มงกุฎเกลาเวชวิทยา    



PCM EXECUTIVE NEWSLETTER   
Vol.2, No.19 (WEEK 19: May 7-13, 2018) 

4 

• พฤหัสบดีที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู กศ.วพม. 
ณ หองประชุมภาควิชาฯ   

• พฤหัสบดีที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๑๐๐-๑๒๓๐ การ
ประชุมตัดสินผล นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๓ ปการศึกษา 
๒๕๖๐ ณ หองณีณา-นิรันดร  

• พฤหัสบดีที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๐๐ การ
ประชุม นขต.วพม. ณ หองระพี สาคริก  

• ศุกรที่  ๑๘ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาจิตเวชและประสาทวิทยา 
กศ.วพม. ณ หองประชุมภาควิชาฯ 

• ศุกรที่  ๑๘ พ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชากุมารเวชศาสตร กศ.วพม. 
ณ หองประชุมภาควิชาฯ 

 

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๑๓ พ.ค. ๖๑ 

 


