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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๒๕ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

ผอ.วพม. เปนประธานในพิธีบรรพชาและอุปสมบท 
นพท./นศพ.วพม. ครั้งที่ ๒๙ ประจําป ๒๕๖๑ เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ ๔๓ ป วิทยาลัยแพทยศาสตรพระ
มงกุฎเกลา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เม่ือ ๑๘ มิ.ย. ๖๑ 

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ 
เปนประธานฝายฆราวาสในพิธีบรรพชาและอุปสมบท 
นพท./นศพ.วพม. ครั้งที่ ๒๙ ประจําป ๒๕๖๑ ณ วัด
บวรนิเวศวิหาร เมื ่อ  ๑๘ มิ.ย .  ๖๑  โดยมีผู บร ิหาร 
คณาจารย ผูปกครอง และศิษยเกา ใหเกียรติรวมงาน
เปนจํานวนมาก  

คณาจารยอาวุโสใหเก ียรติมาร วมสนทนาเพื ่อ ให
ขอคิดและเลาประสบการณการทํางานแก นพท./
นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ ในโครงการกาวสูวิชาชีพแพทย 
และพิธีมอบเสื้อชั้นคลินิก เม่ือ ๑๙ มิ.ย. ๖๑  

พลเอก ประวิชช ตันประเสริฐ  อดีต จก.พบ. 
และคณาจารยอาวุโสของ วพม. ใหเกียรติมาสนทนา
เ พื ่อ ให ข อค ิดและ เล าประสบการณการทํา งานแก  
นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๔ ในโครงการกาวสูวิชาชีพ
แพทย และพิธีมอบเสื้อช้ันคลินิก เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๑ 

ค ณ าจ า ร ย อ า ว ุโ ส ที ่ใ ห เ ก ีย ร ต ิม า ร ว ม ใ น ป นี้
ประกอบดวย พลเอก ศ.คลินิก ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 
พลเอก ชายชาญ ตาตะนันท พลเอก ชูศิลป คุณาไทย 
พลเอก  ฉัตรชัย ทัศนียานนท พลเอก อิสระชัย จุล
โมกข พลโท ศ .คลิน ิก  ณรงค รอดวรรณะ พลเอก 
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สหชาติ พิพิธกุล พลโท สืบพงษ สังขรมย พลเอก รศ.
ไตรโรจน ครุธเวโช พลโทหญิง ศ.คลินิก สุรียพร คุณา
ไทย และพลตรี ศ.วิบุล สัจกุล  

ผอ.วพม. เปนประธานการประชุม นขต.วพม. ณ 

หองประชุมระพี สาคริก เม่ือ ๒๐ มิ.ย. ๖๑   

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. เปนประธาน
การประชุม นขต.วพม. ณ หองประชุมระพี สาคริก 
เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  

- ผอ.วพม .  ฝากขอบคุณขาราชการ  พนักงาน
ราชการ และลูกจางทุกคน ที่ชวยกันทุมเทกําลังกายและ
กําลั ง ใจ เ พ่ือ เตรี ยมงานรับ เส ด็จฯ สมเ ด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราช
ดําเนินมาวางศิลาฤกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ วพม. 
เมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๖๑ และงานวันสถาปนา วพม. ครบรอบปที่ 

๔๓ เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ จนงานสําเร็จลุลวงและไดรับคําชม
จากผูบังคับบัญชาระดับสูง 

- ผอ.กศ.วพม. แจงผลการพิจารณาตัดสินผลการ
เรียนของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒ และ ปที่ ๔ ป
การศึกษา ๒๕๖๐  

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การประเมิน
สถาบันอยางเปนระบบ ประจําป ๒๕๖๑ กําหนดจัดใน
วันที่ ๑๒-๑๓ มิ.ย. ๖๑ ณ ชีวาลันรีสอรต จว.นครปฐม  

- คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทบ. กําหนดมาตรวจประเมิน วพม. ในวันที ่ 
๑๘ ก.ค. ๖๑  

- การประชุมว ิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหง
ประเทศไทย ครั ้งที ่ ๑๙ กําหนดจัดในวันที ่ ๑๙-๒๑ 
ธ.ค. ๖๑ ที่มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จว.เชียงราย 

- ก า ร ป ร ะ ช ุม ว ิช า ก า ร แ พ ท ย ศ า ส ต ร ศ ึก ษ า
นานาชาติภาคพื้นยุโรป (AMEE 2018) กําหนดจัดใน
ว ันที ่ ๒๕ -๒๙ ส .ค .  ๖๑  ที ่เ ม ือ งบา เซ ิล  ประ เทศ
สวิสเซอรแลนด   

- JIT: Learn & Share เรื่อง Outcome-based 
assessment Part II กําหนดจัดในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ 
เ วล า  ๑๓๐๐ -๑๕๐๐  จะม ีก า รบร รย าย ในห ัว ข อ 
Formative assessment และการนําผลการประเมิน
มาใชประโยชนและ Common pitfalls ของการจัดทํา
สรุปผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.๕) 

ผอ.วพม. เปนประธานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อ

ขอบคุณคณาจารย ขาราชการ ลูกจาง และบุคลากร

ที ่ช วยก ัน เตร ียมงานใหญและสําค ัญทั ้ง สองงาน

ในชวงที่ผานมา ณ หองนิรันดรวิชย ชั้น ๒ อาคาร

พระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เม่ือ ๒๒ มิ.ย. ๖๑  

พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม./ รพ.รร.๖ เปน
ประธานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพ่ือขอบคุณคณาจารย 
ขาราชการ ลูกจาง และบุคลากรที่ชวยกันทุมเทกําลังกาย
และกําลังใจเพ่ือเตรียมงานรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราช
ดําเนินมาวางศิลาฤกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ วพม. 
เมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๖๑ และงานวันสถาปนา วพม. ครบรอบปที่ 
๔๓ เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ จนงานสําเร็จลุลวงและไดรับคําชม
จากผู บังคับบัญชาระดับสูง โดยจัดเมนูอาหารชวนชิม
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จากรานช่ือดัง ไดแก กวยเต๋ียวตําลึง กวยเต๋ียวเรือ สุดยอด
ขาวหมูกรอบ นายชัย เตาปูน หอยทอด ผัดไทย รานสวัสดี 
และ ไอศกรีมมะพราวนํ้าหอม/ ไอศกรีมมหาชัย ณ หองนิ
รันดรวิชย ช้ัน ๒ อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา เมื่อ ๒๒ 
มิ.ย. ๖๑ 

ผูใหการสนับสนุน วพม. เปนอยางดีที่ใหเกียรติ
มารวมงานเลี้ยงขอบคุณครั้งน้ี ไดแก พลตรี วรวุฒิ สมิติษ 
เฐียร หน.สง.ผบช.รพ.รร.๖ พลตรีปราโมทย อ่ิมวัฒนา เสธ.
ศพม. พันเอก สุธี พานิชกุล ผอ.กผง.ศพม. และ พันเอก รัฐ
พร พัฒนรังสรรค ผอ.กกพ.ศพม.  

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมพิจารณาผล
สอบของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที่ ๒ และ ชั้นปที่ ๔ 
ณ หองณีณา -นิร ันดร อาคารพระมงกุฎเกลา เวช
วิทยา เม่ือ ๒๐ มิ.ย. ๖๑  

   พลตร ีหญ ิง  ผ ศ .  จ ันท ร าภา  ศ ร ีส ว ัส ดิ ์ ผ อ . 
กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมพิจารณาผลสอบ
ของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปที ่ ๒ และ ชั้นปที ่ ๔ ณ 
หองณีณา -นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

ผอ.กศ.วพม. เปนประธานในการประชุมคณะทํางาน
พัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม.“ดีเดนเพชรพระ
มงกุฎ” ณ หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลา
เวชวิทยา เม่ือ ๒๐ มิ.ย. ๖๑  

   พลตร ีหญ ิง  ผ ศ .  จ ันท ร าภา  ศ ร ีส ว ัส ดิ ์ ผ อ . 
กศ .วพม .  เป นประธานในการประชุมคณะทํา งาน
พัฒนาศักยภาพ นพท./นศพ.วพม.“ดีเดนเพชรพระ
มงกุฎ” เพื่อพิจารณาแนวทางสงเสริมศักยภาพของ 
นพท./นศพ.วพม. ที่สนใจจะพัฒนาทักษะดานการวิจัย 
ณ หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลาเวชวิทยา 
เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๑     

รอง ผอ.วพม. ฝายวิชาการ เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ วพม. ณ 
หองประชุมภาควิชาเภสัชวิทยา อาคารเจาฟาเพชร
รัตน เม่ือ ๒๑ มิ.ย. ๖๑  

 พันเอก รศ. สุพิชัย เจริญวารีกุล รอง ผอ.วพม. ฝาย
วิชาการ เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงวิชาการ วพม. เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ การ
ประเมินผลการสอน และผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการของผูขอดํารงตําแหนงทางวิชาการฯ ณ หองประชุม
ภาควิชาเภสัชวิทยา อาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ ๒๑ มิ.ย. 
๖๑     

คณาจารย และ  นพท. /นศพ .วพม .  เข า ร วมการ

ประชุมวิชาการในโอกาสครบ ๕๐ ป แพทยสภา ณ 

ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เ มื ่อ  ๒๐ -๒๒ 

มิ.ย. ๖๑    

 ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สภานายกพิเศษ) เปน
ประธานในพิธีเปดการประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปแพทย
สภา ณ หองประชุม Grand Diamond Ballroom ศูนย
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อ ๒๐-๒๒ มิ.ย. ๖๑ 
ซึ่งการประชุมครั้งน้ีมีผูบริหาร คณาจารย และ นพท./
นศพ.วพม. เขารวมการประชุมดวย 

 นอกจากน้ียังมีการบรรยายในหัวขอ “กระบวนการ
ดูแลผูปวยเด็กโรคไตเรื้อรังแบบบูรณาการ โดย ทีมสหสาขา
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วิชาชีพจาก วพม. และ รพ.รร.๖ ไดแก พันเอก คงกระพัน 
ศรีสุวรรณ พันโท ผศ. พัฒนศรี ศรีสุวรรณ พันโท ยุคล 
สารพัฒน พันตรี กรกต วีรเธียร และรอยเอก สุวิมล หมื่น
เศษ รวมทั้งการนําผลงานนวัตกรรมของกรมแพทยทหารบก
มาสาธิตใหแกผูเขาประชุมครั้งน้ีดวย 

ผูบริหาร คณาจารย ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน และ

ผูปกครอง รวมกันทําบุญใสบาตรนวกภิกขุ ประจําป 

๒๕๖๑ ณ บริเวณดานหนาอาคารเจาฟาเพชรรัตน 

เม่ือ ๒๐ มิ.ย. ๖๑   
 พ ล ต ร ีห ญ ิง  ผ ศ . จ ัน ท ร า ภ า  ศ ร ีส ว ัส ดิ ์ ผ อ . 
กศ.วพม. พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย ศิษยเกา
และศิษยปจจุบัน และผูปกครอง รวมกันทําบุญใสบาตร 
“นวกภิกขุ” ประจําป ๒๕๖๑ ณ บริเวณดานหนา
อาคารเจาฟาเพชรรัตน เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๑  

กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๒๕ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๒๖/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• วันที่ ๒๕-๒๗ มิ.ย. ๖๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบปฏิสัมพันธและ
การออกแบบบทเรียน e-Learning บนระบบ Moodle 
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LMS ขั้นสูง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนยสารสนเทศ 
ช้ัน ๘ อาคารเจาฟาเพชรรัตน  

• จันทรที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๓๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน ผปจ.กสน. และ ผหส.กสน.   

• จันทรที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๑๓๐-๑๓๓๐ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู WFME Tutorial ครั้งที่ ๔ (องคประกอบ
ที่ ๕) ณ หองณีณา-นิรันดร 

• จันทรที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๐๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน กปค.วพม.  

• อังคารที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๓๐ การ
ประเมินคุณภาพภายใน กอ.วพม./ ศสท.วพม.  

• อังคารที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ การ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ ภศธ.กศ.วพม.  

• พุธที่  ๒๗ มิ .ย. ๖๑ เวลา ๐๘๐๐-๐๙๐๐ การ
ปฐมนิเทศ นพท./นศพ.วพม. ช้ันปที่ ๕  

• พุธที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ การทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิฯ ภจป.กศ.วพม. 

• พุธที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ การทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิฯ ภวฉ.กศ.วพม. 

• พฤหัสบดีที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๑๐๐-๑๒๐๐ เลี้ยง
อาหารเพล “นวกภิกขุ”  

• พฤหัสบดีที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๓๐ การ
ประชุมสภาวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  

• ศุกรที่  ๒๙ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๐๘๓๐-๑๒๐๐ การ
ปฐมนิเทศแพทยประจําบานใหม รพ.รร.๖ ปการศึกษา 
๒๕๖๑  

• ศุกรที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๓๐ กิจกรรม 
Just-in-Time Learning: Learn & share ใ น หั ว ข อ 
Outcome-based assessment ครั้งที่ ๒    
   

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๒๔ มิ.ย. ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


