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PCM Executive Newsletter: เกริ่นนํา   

 จดหมายขาวจากโตะผูบริหารฉบับน้ีเปนฉบับที่ ๒๘ 

ของป ๒๕๖๑ สัปดาหที่ผานมามีหัวขอขาวเหตุการณและ

เรื่องสําคัญที่นาสนใจ ดังน้ี    

ผอ.วพม.  เปนประธานในพิธ ีเปดการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ “การประเมินสถาบันอยางเปนระบบของ 
วพม. ประจําป ๒๕๖๑ ณ ชวาลัน รีสอรท อ.ดอนตูม 
จว.นครปฐม เม่ือ ๑๒ ก.ค. ๖๑  

 พลตรี นิมิตร สะโมทาน ผอ.วพม. เปนประธานในพิธี
เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินสถาบันอยาง
เปนระบบ” ของ วพม. ประจําป ๒๕๖๑ โดยมีผูบริหาร 
คณาจารย และบุคลากร เขาประชุม รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน ณ 
ชวาลัน รีสอรท อ.ดอนตูม จว.นครปฐม เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๑ 

 การประเมินสถาบันอยางเปนระบบ ของ วพม. เปน
ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ของระบบการวางแผนกลยุทธ (SPS) 
ของ  วพม .  ซึ่ ง ไดป ฏิ บั ติมา เปนวงรอบทุกป  ในป น้ี
ประกอบดวย ๖ กิจกรรมหลัก ไดแก ๑) ทบทวนผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒) ทบทวนสิ่ง
บงช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ๓)วิเคราะหสภาพแวดลอม
ของสถาบัน (SWOT analysis) ๔) ทบทวนวิสัยทัศน พันธ
กิจ คานิยม สมรรถนะหลัก ความรูและความเสี่ยงสําคัญ ๕) 

วิเคราะหโอกาสเชิงกลยุทธ และ ๖) จัดทําขอเสนอของ
แผนงาน-โครงการสําหรับแผนปฏิบัติราชการประจําป 
๒๕๖๓  

 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ถ า บั น อ ย า ง เ ป น ร ะ บ บ  เ ป น
กระบวนการที่ชวยให วพม. ไดสะทอนคิด (reflection) วา
เมื่อมองยอนไปในหวงปที่ผานมา มีเรื่องใดบางที่ประสบ
ความสําเร็จและนาภาคภูมิใจ มีเรื่องใดบางที่เรายังตองเรง
พัฒนา ที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนาแผนงาน-โครงการที่
ต อ ง ดํ า เ นินการต อ ไปในห ว ง เวลาที่ เหลื อของแผน
ยุทธศาสตร วพม. พ.ศ. ๒๕๖๐-๖๔  

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถาบันในปน้ี
พบวา วพม. มีจุดแข็งมากกวาจุดออน และมีโอกาสมากกวา
ปจจัยคุกคาม โดยตําแหนงพิกัดอยูใน quadrant ขวาบน 
ซึ่งกลยุทธที่เหมาะสมที่สุดจึงเปน S-O strategy โดยนําจุด
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แข็งของสถาบันมาเปนความไดเปรียบเชิงกลยุทธเพ่ือใช
ประโยชนจากโอกาสของสถาบัน  

 ตัวอยางของแผนงาน-โครงการที่มีผลกระทบสูง 
(wow projects) ซึ่งเปนผลงานของหลาย ๆ กลุม เชน  

 ๑) โครงการพัฒนาบทเรียน/ หลักสูตรสําหรับการ
เรียนรูผานระบบอินเทอรเน็ต (Open online course) โดย
กลุมเปาหมาย คือ ผูสนใจที่ตองการเรียนรูทุกกลุม ไมจํากัด
เฉพาะ นพท./นศพ.วพม.  
 ๒) โครงการพัฒนา PCM YouTube Channel 
เพ่ือใหเปนชองทางเผยแพรความรูสูประชาชน  
 ๓) โครงการพัฒนา PCM e-book ควบคู ไปกับ
หนังสือ/ตําราที่จัดพิมพเปนรูปเลม  
 ๔) โครงการพัฒนา Smart College (e-campus 
ภาคสอง) ซึ่ งจะประกอบดวย ๓ สวนหลัก ไดแก  a) 
Internet of Things (IoT) b) Big data แ ล ะ  c) Media 
convergence    
 ๕) โครงการจัดประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา
แพทยในระดับประเทศ (วพม. Take the lead)  

 ๖) โครงการพัฒนาหนวยบริหาร PCM Sim Center 
 ๗) โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางเวชศาสตร
ทหาร 

 สําหรับผลการทบทวนวิสัยทัศนในปน้ีทําให วพม. มี
ชุดตัวช้ีวัดการบรรลุวิสัยทัศน ซึ่งประกอบดวยตัวช้ีวัดปจจัย
นําเขา (input) ตัวช้ีวัดกระบวนการ (process) ตัวช้ีวัดเชิง
ผลลัพธและผลผลิต (output/ outcome) 

2.00, 
3.07

S-OW-O

W-T S-T

รวมมือพันธมิตร

ปรับปรงุ

ถอย

อดทน

เรง่ขยาย
งาน

รุก
ดําเนินการ

เอง

ปองกันตัว

หลบเลี่ยง

แนวโนม้สถานการณ์ วพม. ประจําปี 2561

ตาํแหนง่ยทุธศาสตร ์:  เรง่ขยายงาน
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  โอกาสเชิงกลยุทธที่สําคัญของ วพม. ยังคงเปน ๒ 
เรื่องสําคัญ คือ การพัฒนา e-campus และการกอสราง
ศูนยสถานการณจําลองทางการแพทยทหาร  
 สําหรับเปาหมายระยะยาวของ วพม. ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป จะตองนํามาขอความเห็นเพ่ิมเติมใน
ที่ประชุม นขต.วพม. ตอไป   

  

ขอฝากภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารชวงเย็นวัน

แรก และภาพสวย ๆ จากภายในชวาลันรีสอรท ซึ่งต้ังอยูที่ 

อ.ดอนตูม จว.นครปฐม มีจุดสวย ๆ ใหผูเขาประชุมถายรูป

หลายจุดดวยกัน ทางคณะผูบริหาร วพม. ขอขอบคุณ อ.อดิ

ศักด์ิ หนูหนาย และ อ.โสภณ สิริสาลี ที่ใหเกียรติเปน

วิทยากรให วพม. มาอยางตอเน่ืองทุกป 
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ผอ.กศ.วพม. เปนประธานการประชุมเตรียมความ

พร อมการจ ัดมหกรรมค ุณภาพการศ ึกษา  วพม . 

ประจําป ๒๕๖๑ และมหกรรมคุณภาพการศึกษา 

เครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๑ เม่ือ ๑๑ 

ก.ค. ๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๑ พลตรีหญิง ผศ. จันทราภา 

ศรีสวัสด์ิ ผอ. กศ.วพม. เปนประธานการประชุมเตรียม
ความพรอมสําหรับการจัดมหกรรมคุณภาพการศึกษา วพม. 
ประจําป ๒๕๖๑ และมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือขาย
สถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ ๑ ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ ๓ 
ส.ค. ๖๑ โดยวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาจะเปน
เจาภาพ มีสถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังอยูในยานพญาไทสงผล
งานเขารวมคับคั่ง  

Highlight ของงานครั้งน้ีอยูที่การบรรยายพิเศษ ใน
หัวขอ “แนวทางพัฒนาอาจารยในระดับอุดมศึกษาในยุค 
Thailand 4.0” โดย รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ในงานน้ีจะมีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ ดีและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนําเสนอในรูปแบบ
โปสเตอรในชวง Poster Walk Round เพ่ือเย่ียมชมผลงาน
จากสถาบันตาง ๆ    

ก ิจกรรม  WFME Tutorial ครั ้ง ที ่ ๕  เพื ่อ เ ต ร ียม

ความพรอมรับการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ตาม

เกณฑมาตรฐานสากลสําหรับการศึกษาแพทยศาสตร 

(WFME) ที่หองณีณา-นิรันดร อาคารพระมงกุฎเกลา

เวชวิทยา เม่ือ ๙ ก.ค. ๖๑ 

 กิจกรรมแลกเปลี ่ยนเร ียนรู  WFME Tutorial 

ครั้งที่ ๕ เปนการทบทวนสิ่งที่ วพม. ดําเนินการและ

ระบุไวในรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑใน

องคประกอบที่ ๗ การประเมินหลักสูตร องคประกอบ

ที ่ ๘  ก า ร บ ัง ค ับ บ ัญ ช า แ ล ะ บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร  แ ล ะ

องคประกอบที่ ๙ การทบทวนและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

เพื่อเตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินหลักสูตรฯ 

ต า ม เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล สํ า ห ร ับ ก า ร ศ ึก ษ า

แพทยศาสตร หรือ WFME ที่หองณีณา-นิรันดร เมื่อ 

๙ ก.ค. ๖๑ 
    

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจัดการสัมมนาวิชาการ 

ในหัวขอ การดูแลผู ปวยแบบประคับประคองและ

สิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ณ หอง

ประชุมพลโท ผอง-จําลอง มีคุณเอ่ียม อาคารพัชรกิติ

ยาภา เม่ือ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑    

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ และศูนยกฎหมายสุขภาพ

และจริยศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จัดการสัมมนาวิชาการ ในหัวขอ การดูแลผูปวยแบบ

ประคับประคองและสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพ

แหงชาติ ณ หองประชุมพลโท ผอง-จําลอง มีคุณเอ่ียม 

อาคารพัชรกิติยาภา เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

 วิทยากรรับเชิญที่ใหเกียรติมารวมเสวนา ไดแก นาง

อรพรรณ  ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ ศาสตราจารย แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผอ.

ศูนยธรรมศาสตรธรรมรักษ  มธ. พันโทนายแพทย เอนก 

ยมจินดา ผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายไพศาล ลิ้ม

สถิต ศูนยกฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร คณะนิติศาสตร 

มธ. และนาย พิสิษฐ ศรีอัคคโภคิน สํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแหงชาติ       
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ปฏิบัต ิการคนหาและกู ภ ัยนักฟุตบอลเยาวชนทีม

ฟุตบอลหมูปาอะคาเดมีแมสายและผูชวยผูฝกสอนที่

ติดภายในถํ้าหลวง วนอุทยานถํ้าหลวง-ขุนน้ํานาง

นอน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เม่ือ ๒๓ มิ.ย. - 

๑๐ ก.ค. ๖๑   

 ขาวที่ทําใหคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งชาวโลก
หันมาสนใจประเทศไทยในชวงสองสัปดาหที่ผานมาคง
จะไมมีขาวไหนที่ยิ ่งใหญเทากับปฏิบัติการคนหาและ
กูภัยนักฟุตบอลเยาวชนทีมฟุตบอลหมูปาอะคาเดมีแม
สายและผูชวยผู ฝกสอนที่ติดภายในถ้ําหลวง อุทยาน
แหงชาติถ้ําหลวง-ขุนนํ้านางนอน อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย เมื่อ ๒๓ มิ.ย. - ๑๐ ก.ค. ๖๑ แตขาวที่ทําให
บุคลากรของ วพม. รวมทั้งกําลังพลที่สังกัดกรมแพทย
ทหารบกทุกคนภาคภูม ิใจมากที ่ส ุด  คือ  การเขา ไป
แสดงบทบาทอยางโดดเดนของหนวยสายแพทยของ
กองทัพภาคที่ ๓ ในการจัดตั้งกองอํานวยการรวมสาย
แพทยและโรงพยาบาลสนาม ซึ่งมีพลตรี วุฒิไชย อิสระ 
แพทยใหญกองทัพภาคที ่ ๓ เปนผู อํานวยการ รพ.
สนาม ทบ. โดยการสนับสนุนจากกรมแพทยทหารบก 
ซึ่งมี พลตรีปราโมทย อิ่มวัฒนา เปนหัวหนาชุดไปชวย
สนับสนุนการจัดตั้ง รพ.สนาม โดย จก.พบ. ไดเดินทาง
ไปตรวจเย่ียมและใหกําลังใจเมื่อ ๓ ก.ค. ๖๑  

 ในชวงสุดทายที ่มีการตัดสินใจที ่จะปฏิบัติการ
ชวยเหลือผูประสบภัยออกจากถ้ํา ซึ่งจําเปนตองใชทีม
ผู เ ชี ่ยวชาญดํา นํ้าและแพทยที ่ม ีความพรอมในการ
ปฏิบัติการรวมกับทีมของหนวยซีลจากกองทัพเรือ ก็
เปนชวงที่ทําใหบุคลากรของ วพม. รวมทั้งกําลังพลที่
สังกัดกรมแพทยทหารบกทุกคนภาคภูมิใจอีกครั้ง เมื่อ
ชื่อของแพทยที่เหมาะสมที่สุดที่จะปฏิบัติการในครั้งนี้ 
คือ พันโท นายแพทย ภาคย โลหารชุน ศิษยเกา วพม. 
รุ นที ่ ๒๓ ซึ ่งมีความพรอมทั ้งทางรางกายและจิตใจ 
ผานการฝกหลักสูตรนักทําลายใตนํ้าจูโจม (มนุษยกบ) 
SEAL/UDT (รุนที่ ๓๔) หลักสูตรรีคอน RECON (รุน
ที ่๓๘ )  หล ัก ส ูต รก า รปฏ ิบ ัต ิก า รพ ิเ ศษ  SPECIAL 
OPERATION รุนที่ ๖ (คอมมานโด รุนที่ ๑๗ และพี
เจ รุนที่ ๙)  

 ความสําเร็จของปฏิบัติการชวยเหลือในครั ้ง น้ี
นาจะเปนผลมาจาก ๔ องคประกอบสําคัญ ไดแก ๑) 
การวางแผนที่ดี ๒) การควบคุมการปฏิบัติใหเปนไป

ตามแผน ๓) การกํากับติดตามผลการลงมือปฏิบัติใน
แตละชวงเวลา และ ๔) การพัฒนาแผนใหเหมาะสม
ก ับสถานการณ ที ่เ ปลี ่ยน ไปบน พื ้น ฐ านของข อม ูล
เพิ่มเติมที่มีเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผานไป นับเปนบทเรียนที่
ท ร ง ค ุณ ค า ข อ ง ก า ร ทํ า ง า น ภ า ย ใ ต ส ถ า น ก า ร ณ ที่
ยากลําบากทางดานการแพทยที่หนวยสายแพทยของ
กรมแพทยทหารบกคงจะตองเขาไปศึกษาเพิ่มเติมอีก
มาก  
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กิจกรรมสําคัญของ วพม. ในหวงสัปดาหตอไป คือ 
๑๖-๒๒ ก.ค. ๖๑ (สัปดาหที่ ๒๙/๖๑) 

 กิจกรรมสําคัญในหวงสัปดาหหนา มีดังน้ี   
• อังคารที่ ๑๗ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ การ

ประชุมคณะทํางานพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองณีณา-นิรันดร 

• อังคารที่ ๑๗ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๐๐ การ
ประชุมพิจารณาคัดเลือกแพทยใชทุนภาควิชาปรีคลินิก 
(จัดสรรป ๖๒)  

• พุธที่ ๑๘ ก.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๓๐ การประเมิน
คุณภาพการศึกษา วพม. โดยคณะอนุกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ทบ. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ 
หองณีณา-นิรันดร  

• พฤหัสบดีที่ ๑๙ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๓๐-๑๒๐๐ การ
ประชุมเพ่ือจัดทําสรุปผลการจัดประชุม เรื่อง การประเมิน
สถาบันอยางเปนระบบ (After-action-review)    

• พฤหัสบดีที่ ๑๙ ก.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๐๐ การ
ประชุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท เพ่ือเตรียมจัด
มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือขายสถาบันอุดมศึกษา
พญาไท ครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

• ศุกรที่  ๒๐ ก.ค. ๖๑ การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ กสพท และคณะกรรมการบริหาร กสพท ณ 
หองพิธีการ ช้ัน ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา โดย วพม. เปนเจาภาพจัดการประชุม 
 
   

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

 

- ตรวจแกไขแลว/ แจกจายได 

  พ.อ. ผศ.  ดุสิต สถาวร 

                         (ดุสิต สถาวร) 

        รอง ผอ.กศ.วพม. 

   ๑๕ ก.ค. ๖๑ 
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